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УДК 355(ПЗЅ}=161.1=161.2 Затверджено до друкуг вченото радоіо Інстнтуту
ББК 68 я2+81.3 енцнклопеднчннк досліджень НАН України.

Є З? Протокол На З від 2.? березня 2009 р.

Інстнтут енцнклопеднчннк досліджень НАН Українн започаткував кннжкову серію кІз
словннкової спадщнннв. поклнкану здійсннтн перевндання українськнк термінологічннк
словннків. створення на початку 20 століття1 що ннні сталн рарнтетннмн¬ а в радянські
часн булн заборонені й внлучені з ужнтку Оскількн ці словннкн й доннні зберігають
наукове та. практнчне значення. вонн спрнятнмуть внробленнъо розумннк компромісів
між пріотнльннкамн різннк українськнк термінологічннк снстем. Це е надзвнчайно
актуальннм в умовак становлення термінологічної снстемн української мовнч очтпцення її
від руснзмів¬ штампів. некарактернщ для її прнродн форм та зворотів.
Ннні чнтачеві пропонується 12-й внпуск серії- кМосковсько-українськнй словннк для

військовнкв Б. Євт нмовнч а.
Редакційна колегія серії кІз словннкової спадщнннв внсловлюе щнру подяку

п.. Ользі Санта: за надані першодрукн словннків із фондів кннгозбіркн Євгена Поповнча
й Ольгн Сенток.
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Абориген Безпенействе

А
Аборнген _ тубілець.
Абсолютный - ост атбчннй. абсолвзтннй.
Авангардный _ авангардовнй. передо-
внй.

Авангард _ авангард.
Август _ серпень.
Автоматнчесн'ій _ автоматнчннй. машнна-
внй.

Автомобнлнст _ самоабдннн.
Автомобиль _ автомобіль. саменід.
Адітотант _ осајгл.
Азарт _ запал. завзаття.
Азартный _ запальнніі.
Аіснур атностъ _ справність.
Аістнвный _ антавннй.
Акт _ авт. умева.
Аллебарда _ непеп.
Алтомнній _ глннець. алюмінь.
Алшор _ жнда.
Аманат _ зарјгчннн.
Амбар _ номара.. Шпанлір.
Амбразура _ бійннца.
Амннстія _ помнлування. амннсгія.
Амуннція _ муняція.
Аналотія _ анальоґіа. схожість. подібність.
Антабна _ ршно.
Аппарат _ пристрій.
Апр'ізль _ квітень.
Апр ошн _ шанці.
Арестант _ арештант. в`азенъ.
Арна _ дуга. араа. лјгна.
Арматура _ збрбя. бреня.
Армія _ армія. війсно. потјча.
Арсенал _ арсенал. збрбівна.
Артельщнн _ оббзннй.
Артнллерія _ армата. артнлерія.
Артель _ артіль. спілна.
Артнллернст _ гарматчнн. пушнарь. атнле-
раста.

Артнллерійсніе заводы н мастер сісія _ ар-
матні заводн й майстерні.

Артнллерійснііі полнгон _ стрільннця.
стрільбнще.

Архив _ арннва.
Арннвар іус _ арннвар.
Асснстент _ (при знаваенн) запорјгчннн.
Атана _ атана. напад.
Атановать лавамн _ атануватн лавамн.
Атаман _ отаман. (зб.) отамання. ватаг.
Атмасфера _ атмосфера.
Атрнбут _ прнчандал. але йнадн.
Аттестат _ атестат. свідоцтво. матјгра.
Аероплан _ аероплан. літан.

Б
База _ база. оснбва. підстава.
Базнс _ базіс. основа. підстава. підвапнна.
Баланс _ баланс. рівновага.
Баласт _ сааўр1 тяга. вантаж
Баланон _ бапааан.
Башса _ балка. брус. (меж- ареаесыш) банта.
бангнна: бална.

Банда _ вагага. зграя.
Банднт _ розбійннн. розбнш ааа, нарцнз.
опряшон.

Банна _ баньна. слаін.
Банкет _ ступннця.
Банннн _ мітла; (бла ждал-жа держат) Щітаа.
Барабанщшс _ тарабанщнн.
Барабан _ барабан. тарабан.
Барна _ бар на. байдан
Барнас _ барнас. дјгб. Шаланда. поран.
Бассейн _ 1) басейн. водаама. водозбір'. на-
панна. сажална'. Е) паль. влогбвнна.

Бастіон _ башта. бастібн. тверданя. крі-
пость. заборбло.

Баталіон _ нїрінь.
Башня _ башт а. вежа. Шахты у козаків' ера

сабжа за) гулаіі-городнна'. (аарпшаа) вар аа-
на.

Бднтельностъ _ пнльність.
Безводнца _ безвідда.
Бвзвгізтріе _ безвітря. тнша.
Бездна _ безбдня. прірва.
Бездорожье _ непуть. бездоражжа.
Безконечный.-о _ безмірннй.-о_. безараїйч

без краю. без міра. без нінЦа-нраю.
Безлунный _ немісячннй.
Безл'ізсный _ безлісннй.
Безл'асье _ безлісса.
Безпружный _ безн::›р3ігжннйЧ беззбрбйннй.
Безпстаневечный _ безустаннніі. безуптїгн-
ний, безперестанннй. невпянннй.

Безостановочно _ безустаннсич безперестан-
но. безуппнно. базперестань.

Безотлагательныііго _ неоднпадннй. неод-
мінннй. птїльннй. наглнй.-о.

Безотлучныйго _ невідстјгпннйго.
Безатм'анный _ неодмінннй.-о.
Безотноснтельныйго _ безумбвннйго.
Безотступный _ невідсгјгпннйго.
Безперем'ізнный _ незмінннй. неодмінннй.
Безпечность _ недбалісгь. необачність.
Безопасныіі. безопасность _ безпечний.
безпечність. безпека.

Безпоісонться _ турбуватися. пенпувагнся'.
непонбітнсь.

Безпшсействе - неспаній. турббта.
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А
Аборнген _ тубілець.
Абсолютный - ост атбчннй. абсолвзтннй.
Авангардный _ авангардовнй. передо-
внй.

Авангард _ авангард.
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Автоматнчесн'ій _ автоматнчннй. машнна-
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Автомобнлнст _ самоабдннн.
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Азартный _ запальнніі.
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Арматура _ збрбя. бреня.
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Атана _ атана. напад.
Атановать лавамн _ атануватн лавамн.
Атаман _ отаман. (зб.) отамання. ватаг.
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Безпстаневечный _ безустаннніі. безуптїгн-
ний, безперестанннй. невпянннй.

Безостановочно _ безустаннсич безперестан-
но. безуппнно. базперестань.

Безотлагательныііго _ неоднпадннй. неод-
мінннй. птїльннй. наглнй.-о.

Безотлучныйго _ невідстјгпннйго.
Безатм'анный _ неодмінннй.-о.
Безотноснтельныйго _ безумбвннйго.
Безотступный _ невідсгјгпннйго.
Безперем'ізнный _ незмінннй. неодмінннй.
Безпечность _ недбалісгь. необачність.
Безопасныіі. безопасность _ безпечний.
безпечність. безпека.

Безпоісонться _ турбуватися. пенпувагнся'.
непонбітнсь.

Безпшсействе - неспаній. турббта.

Абориген Безпокойство

А
Абориген _ тубілецъ.
Абсошотиьтй _ остаточний. абсолютний.
Авангардный _ авангардовнй. передо-
вий.

Авангард _ авангард.
Август _ серпень.
Автоматическій _ автоматичний. машина-
внй.

Автомобилист _ самохбдник.
Автомобиль _ автомобіль. самохід.
Ад`ютаит _ осаул.
Азарт _ запал. завзаття.
Азартный _ запальний.
Аккур атность _ справність.
Активный _ актішннй.
Акт _ акт. умова.
Аллебарда _ келеп.
Ашомииій _ глинець. алюмінь.
Аллюр _ хода.
Амаиат _ заручннк.
Амбар _ комбра. шпахлір.
Амбразура _ бійнт'щя.
Амнистія _ помилування. амнистія.
Амуннція _ мунїщія.
Аналогія _ анашзоґія. схожість. подібність.
Антабка _ ушко.
Аппарат _ пристрій.
Апр'ізль _ квітень.
Апр оши _ шанці.
Арестант _ арештант. в`азень.
Арка _ дуга. арка. лука.
Арматура _ зброя. броня.
Армія _ армія. війско. потуга.
Арсенал _ арсенал. зброівня.
Артельшик _ обозний.
Артиллеріи _ армата. артилерія.
Артель _ артітш. спілка.
Артиллерист _ гарматчнк. пушкарь. атнле-
раста.

Артнллерійскіе заводы и мастер скін _ ар-
матні заводи й майстерні.

Артиллерійскій полигон _ стрільниця.
стрільбище.

Архив _ архива.
Архивар іус _ архивар.
Асснстеит _ (при знамени) запоручник.
Атака _ атака. напад.
Атаковать лавамн _ атакувати лавамн.
Атаман _ отаман. (гб.) отамання. ватаг.
Атмосфера _ атмосфера.
Атрибут _ прнчандал. клейнодн.
Аттестат _ атестат. свідоцтво. матура.
Аэроплан _ аероплан, літак.

Б
База _ база, основа. підстава.
Базис _ базіс. основа. підстава. підвалина.
Баланс _ баланс. рівновага.
Баласт _ савур. тяга. вантаж
Балахон _ балахбн.
Балка _ балка. брус. (між- кроквалш) банта.
бантнна'. балка.

Банда _ вагага. зграя.
Банднт _ розбійннк. розбншака. харциз.

опрт'шток.
Банка _ банька. слоік.
Банкегг _ ступниця.
Банник _ мітла; (для шахт-ака; дарма/ті) щітка.
Барабанщик _ тарабанщик.
Барабан _ барабан. тарабан.
Барка _ барка. байдак
Баркас _ баркас. дуб. шаланда. порбн.
Бассейн _ 1) басейн. водойма. водозбір: ко-
панка. сажалка; 2) падь. влоговнна.

Бастіои _ башта, бастібн, твердиня. крі-
пость. заборбло.

Баталіон _ курінь.
Башия _ башта. вежа. (рі-коли: _1-' козаків при
облога) гулай-городана; (вартою) варов-
ня.

Бдительностъ _ пильність.
Безводица _ безвіддя.
Бвзв'ізтріе _ безвітря. піша.
Бездна _ без одня. прірва.
Бездорожье _ непуть. бездорбжжя.
Безкоиечный.-о _ безмірннй.-о. безкраїй.

без краю. без міри. без кінця-краю.
Безлуниый _ немісячний.
Безл'Ёсный _ безлісннй.
Безэтвсье _ безлісся.
Безоружный _ безоружннй. беззбройннй.
Безостановочный _ безустанний. безупин-
ннй. безперестанний. невпинний.

Безостаиовочно _ безустанно. безперестан-
но. безупинно. безперестань.

Безотлагатешный,-о _ неодкпадний. неод-
мінннй. пильний. наглнй.-о.

Безотлучный.-о _ невідступннй.-о.
Безотм'іѕнный _ неодмінннй.-о.
Безотносшещиьгй,-о _ безумовний.-о.
Безотступный _ невідступиий.-о.
Безпер ем'ізнный _ незмінний. неодмінний.
Безпечность - недбалість. необачність.
Безопасный, безопасность _ безпечний;
безпечність. безпека.

Безпокоиться _ турбуватися. пеклуватися'.
непокоїтнсь.

Безпокойство _ неспокій. турбота.



Безполетзный ія.
: В брод

Безполезньтй _ некорйстний. даремний. мар-
ний.

Безпомощныйго _ безлорадний.-о.
Безпорндок _ непорадок. безладдя. розгар-
діаш.

Безпоср едственный.-о _ безпосередній-во.
Безирекословиьтйго _ безперечний. неод-
мовнийго.

Безпрекословіе _ безлеречність.
Безпрер ьтвность _ безперестанність. без-
уийнність.

Безпристр астный.-о _ безстороннійгьо.
Безпроволочный телегр аф _ бездротовий

телетраф.
Безпросвґізтный _ безнросвітний (ків).
Бездор оипща _ бездорояокя. беапјгття. непуть.
Безсиліе _ несйла. бевсйштя. анемога.
Безусловныйго _ безумовнийго.
Бовуспазяшныйго _ невдалий. марний.-о.
Безустанныйго _ безперестаннийго.
Бетпрер Ьгвный.-о _ безперервний-о.
Бердыш _ келеи. тоиірець.
Берег _ берег.
Береза _ берега.
Бивак _ табор.
Бивачный _ таборовий.
Билет на свидаиіе с яр естованным _ доз-
віл на побачення.

Бнрка _ карб.
Битва _ бій. баталія. сіна. лобій. битва; у за-
порожців: баталія мішаното ¬.:іь:арактер¬ј„г _ га-
лас'. особливими вататами. кожна самостій-
на _ тармйдер. сутички перед баталіето по-
ріано. або малими кроками _ терць. герець.

Благопріятный _ снрияточий.
Благопріягныя условія _ сприяточі умови.
Благопріятствовать _ сприяти.
Блягоустр оеніе _ улорядтсјв ання.
Бланк _ блянок. бланок.
Блеск _ бласк. блиск.
Ближній _ блазький. блаокній.
Ближній отъ'йзд орудія _ близький від`ї3д

гармати.
Близлеисащій _ близький. сумеэкннй.
Блнякійго _ блйзький. недалекий. поблнзјг.
близько. недалеко. на бливјг.

Близость _ близкість. близина.
Блнидяэк _ бліндаэк.
Блокяда _ облога. бльокада.
Блокадиый _ обложнттй. бльокадний.
Блокнровать _ облягати. обкладатн. обсту-

пати. бїшокуватн.
Блокгяуз _ блоктава.
Блок _ блок. вертіло.
Бщдить. блшть _ блудйтн. блукати. ти-
натися.

Блтоденіе _ догляд. доаор. нильнув ания. сте-
реясення.

Бшостн _ доглядати. пнтшиувати. стерегтй.
ваковувати.

Богатирь _ лйцарь. козарлъота.
Боевяя лииіи _ босва лінія.
Боевяя личинка _ боева лялька.
Боевяя позиція _ боева новіція.
Боевяя щель _ бойова щілина.
Боевое столкновеніе _ боева сутичка.
Боевой взвод _ бойовий ввід.
Боевой порядок _ боевйй порядок.
Боевой гр ебень _ бойовий требіиь.
Боевыя дтййствія _ бойові Чиии.
Боевын формы стр он _ боаві форми строю.
Боек _ біяк. биякј. бич.
Боец _ боёць перебіець'. всяка. войовннк.
Бой _ 1) бій. нобій. биття; З) бій. бійка. сіна.
баталія. битва. батава.

Бойкій _ ясвавнй. моторний. меткйй. бой-
кий. гострий.

Бойнйця _ бійнйця. стрільииця.
Бойнн _ рівня. ріванйна; різниця.
Боковой _ боковий. иобічний. ирибічний. біч-
ний.

Бок _ бік. (мк.) боки. сторона.
Болото _ болото. батнисько. багннще.
Болт _ бовт. нрогонич.
Боль _ біль.
Больница _ Шннталъ. больнйця. лікарня.
Большинство _ біїшшість.
Бомба _ бомба. риштјгнок.
Бомбардир овать _ бомбувати. кидати бом-
би. вертати бомби.

Бомбомет _ бомбомет.
Борец _ борець. перебіець.
Борт _ край. берег. (Цъ'ёнсї) бік. облавок
Бор _ бір. бірнйк.
Боченок _ Барилшъ (аъ-кыоа'і) боклаг. боклаэкок
Бочкя _ бочки. кухни
Бонзлнвость _ бояакість. жаклавість.
Бонзнь _ опаска.
Брявнй _ бравий. кватський. молодецький.
толінний.

Бревеичатый _ брусованнй. рјгблений.
Бревно _ колода. дуб. (обгкесоке) брус. бал-

ка. (коротка) оцрпок. [тонка кдјтктяе) круг-
лак. (через рт'яку) кладка.

Брезен'г _ брезент.
Брезиснтьсн _ 1) світатн. на світ займатися.
сіріти'. Ё.) митотіти. бламати.

Брими _ вага. тягарь. тягота.
Брешь _ нролом. вирва. вйлім.
Брявадя _ бравјгра.
Брод _ брід.
В брод _ у брід. брідьма.

Безполетзный ія.
: В брод

Безполезньтй _ некорйстний. даремний. мар-
ний.

Безпомощныйго _ безлорадний.-о.
Безпорндок _ непорадок. безладдя. розгар-
діаш.

Безпоср едственный.-о _ безпосередній-во.
Безирекословиьтйго _ безперечний. неод-
мовнийго.

Безпрекословіе _ безлеречність.
Безпрер ьтвность _ безперестанність. без-
уийнність.

Безпристр астный.-о _ безстороннійгьо.
Безпроволочный телегр аф _ бездротовий

телетраф.
Безпросвґізтный _ безнросвітний (ків).
Бездор оипща _ бездорояокя. беапјгття. непуть.
Безсиліе _ несйла. бевсйштя. анемога.
Безусловныйго _ безумовнийго.
Бовуспазяшныйго _ невдалий. марний.-о.
Безустанныйго _ безперестаннийго.
Бетпрер Ьгвный.-о _ безперервний-о.
Бердыш _ келеи. тоиірець.
Берег _ берег.
Береза _ берега.
Бивак _ табор.
Бивачный _ таборовий.
Билет на свидаиіе с яр естованным _ доз-
віл на побачення.

Бнрка _ карб.
Битва _ бій. баталія. сіна. лобій. битва; у за-
порожців: баталія мішаното ¬.:іь:арактер¬ј„г _ га-
лас'. особливими вататами. кожна самостій-
на _ тармйдер. сутички перед баталіето по-
ріано. або малими кроками _ терць. герець.

Благопріятный _ снрияточий.
Благопріягныя условія _ сприяточі умови.
Благопріятствовать _ сприяти.
Блягоустр оеніе _ улорядтсјв ання.
Бланк _ блянок. бланок.
Блеск _ бласк. блиск.
Ближній _ блазький. блаокній.
Ближній отъ'йзд орудія _ близький від`ї3д

гармати.
Близлеисащій _ близький. сумеэкннй.
Блнякійго _ блйзький. недалекий. поблнзјг.
близько. недалеко. на бливјг.

Близость _ близкість. близина.
Блнидяэк _ бліндаэк.
Блокяда _ облога. бльокада.
Блокадиый _ обложнттй. бльокадний.
Блокнровать _ облягати. обкладатн. обсту-

пати. бїшокуватн.
Блокгяуз _ блоктава.
Блок _ блок. вертіло.
Бщдить. блшть _ блудйтн. блукати. ти-
натися.

Блтоденіе _ догляд. доаор. нильнув ания. сте-
реясення.

Бшостн _ доглядати. пнтшиувати. стерегтй.
ваковувати.

Богатирь _ лйцарь. козарлъота.
Боевяя лииіи _ босва лінія.
Боевяя личинка _ боева лялька.
Боевяя позиція _ боева новіція.
Боевяя щель _ бойова щілина.
Боевое столкновеніе _ боева сутичка.
Боевой взвод _ бойовий ввід.
Боевой порядок _ боевйй порядок.
Боевой гр ебень _ бойовий требіиь.
Боевыя дтййствія _ бойові Чиии.
Боевын формы стр он _ боаві форми строю.
Боек _ біяк. биякј. бич.
Боец _ боёць перебіець'. всяка. войовннк.
Бой _ 1) бій. нобій. биття; З) бій. бійка. сіна.
баталія. битва. батава.

Бойкій _ ясвавнй. моторний. меткйй. бой-
кий. гострий.

Бойнйця _ бійнйця. стрільииця.
Бойнн _ рівня. ріванйна; різниця.
Боковой _ боковий. иобічний. ирибічний. біч-
ний.

Бок _ бік. (мк.) боки. сторона.
Болото _ болото. батнисько. багннще.
Болт _ бовт. нрогонич.
Боль _ біль.
Больница _ Шннталъ. больнйця. лікарня.
Большинство _ біїшшість.
Бомба _ бомба. риштјгнок.
Бомбардир овать _ бомбувати. кидати бом-
би. вертати бомби.

Бомбомет _ бомбомет.
Борец _ борець. перебіець.
Борт _ край. берег. (Цъ'ёнсї) бік. облавок
Бор _ бір. бірнйк.
Боченок _ Барилшъ (аъ-кыоа'і) боклаг. боклаэкок
Бочкя _ бочки. кухни
Бонзлнвость _ бояакість. жаклавість.
Бонзнь _ опаска.
Брявнй _ бравий. кватський. молодецький.
толінний.

Бревеичатый _ брусованнй. рјгблений.
Бревно _ колода. дуб. (обгкесоке) брус. бал-

ка. (коротка) оцрпок. [тонка кдјтктяе) круг-
лак. (через рт'яку) кладка.

Брезен'г _ брезент.
Брезиснтьсн _ 1) світатн. на світ займатися.
сіріти'. Ё.) митотіти. бламати.

Брими _ вага. тягарь. тягота.
Брешь _ нролом. вирва. вйлім.
Брявадя _ бравјгра.
Брод _ брід.
В брод _ у брід. брідьма.

Безполезиый _2_ В брод

Безполезиый _ иекористиий. Дарёмний. мар-
ний.

Безпомощиый,-о _ безпорадиий.-о.
Безпоридок _ иепоридок. безладдя. розгар-
діиш.

Безпоср едственныйго _ безпосерёдиій.-ьо.
Безпрекословный,-о _ безперёчний. неод-
мовний-0.

Безпрекословіе. _ безперёчиість.
Безпрер ьтвность _ безперестаниість. без-
упиииість.

Безпристр астиый.-о _ безсторонній.-ьо.
Безпроволочиый телегр аф _ бездротовий

телетраф.
Безпросв'ізтиый _ безпросвітний (ніч).
Бездор ожица _ бездороискя. безпуття. иёпуть.
Безсиліе _ носила. безсиштя. зиемога.
Безусловный,-о _ безумовний.-о.
Безустгйшныйго _ невдалий. мариий.-о.
Безустанный,-о _ безперестанний.-о.
Безпрер ывный,-о _ безперервний-о.
Бердыш _ кёлеп. топірёць.
Берег _ борет.
Береза _ бероза.
Бивак _ табор.
Бивачный _ таборовий.
Билет на свиданіе с ар естоваиньхм _ доз-
віл на побачення.

Бирка _ карб.
Битва _ бій. батапія. січа. побій. битва: у за-
порожців: баталія мішаиото характеру _ га-
лас; особливими вагагами. кожна самостій-
на _ тармидер. сутичка перед баталією по-
різио. або малими купками _ горць, ге'рець.

Благопріятный _ сприиючий.
Благопріятньтя условія _ сприиючі умови.
Блаґопріятствовать _ сприити.
Благоустр оеніе _ упорядкування.
Бланк _ бляиок. блаиок.
Блеск _ блиск. блиск.
Ближній _ близький. ближній.
Ближній отъ'іззд орудія _ близький від`їзд

гармати.
Близлежащій _ близький. сумёжний.
Блнзкій.-о _ близький. иедалокий. по близу,
близько. недалёко. на близу.

Близостъ _ близкість. близииа.
Блиндаж _ бліндаж.
Блокада _ облога. бльокада.
Блокадный _ обложиий. бльокадиий.
Блокировать _ облягати. обкладати. обсту-
пати. бльокувати.

Блокгауз _ блокгавз.
Блок _ блок. вертіло.
Блудить, блуждаґь _ блудити. блукати. ти-
иитися.

Блюденіе _ догляд. дозор. пильиування. сте-
режёния.

Блюсти _ доглядати, пилънув ати. ст ерегти.
заховувати.

Богатирь _ лицарь. козарлтота.
Боевал линія _ боєва лінія.
Боевая личннка _ боєва липъка.
Боевая позиція _ боєва позіція.
Боевая шель _ бойова щілииа.
Боевое столкновеніе _ боєва сутички.
Боевой взвод _ бойовий звід.
Боевой порядок _ боєвий поридок.
Боевой гр ебень _ бойовий гребіиь.
Боевыя д'Ьйствія _ бойові чини.
Боевыя формы строя _ боє'ві форми строю.
Боек _ біик. бияк'. бич.
Боец _ боёць перебієць'. воика. войовннк.
Бой _ 1) бій. побій. битти'. 2) бій. бійка. січа.
баталія. битва. батава.

Бойкій _ жвавий. моторний. мёткий. бой-
кий. гострий.

Бойници _ бійниця. стрігъниця.
Бойия _ різии. різанииа; різниця.
Боковой _ боковий. побічиий. прибічний. біч-
ний.

Бок _ бік. ми.) боки. сторона.
Болото _ болото. батнисько. багнище.
Болт _ бовт. прогонич.
Боль _ бігш.
Больница _ шпиталъ. больниця. лікарня.
Бощшинство _ більшість.
Бомба _ бомба. риштунок.
Бомбардировать _ бомбувати. кидати бом-
би. вергати бомби.

Бомбомет _ бомбомёт.
Борец _ борёііь. перебієць.
Борт _ край. бёрег. (стою) бік. облавок
Бор - бір. біриик.
Боченок _ барило. (атомні) бокпаг. боклажок
Бочки _ бочка. кухв а.
Бонзливость _ боизкість. жахливість.
Боизнь _ опаска.
Бравий _ бравий. хватський. молодоцький.
толіииий.

Бр евенчатый _ брусований. рублеиий.
Бр евно _ колода. дуб. (общесане) брус. бал-

ка. (коротше) оцупок. (тонка кругле) крут-
лик. (черезрічку) кладка.

Бр езент _ брезёит.
Бр езжитьси _ 1) світати. на світ займатися.
сіріти'. 2) митотіти. блимати.

Бр емя - вага. тигарь. тягота.
Бр ешь _ пролом. вирва. вилім.
Бравада _ бравура.
Бр од _ брід.
В брод _ у брід. брідьма.



Бродяги _3_ Беркем

Бредита _ бродиги. волошоги. зиволоки. при-
блуди.

Вр едиЖннчать _ бродиъкит и. волочитиса.
Бр онебойный _ пинцеробійиий.
Бр оневнісгвой _ пинцирник.-ий.
Бр оненосец _ лиицериик.
Бр оненосньтй _ нинцерний.
Бр оннрованньій автомобиль _ пиицерннй
симоиід.

Бр осаніе _ киданна.
Бр осать _ кидати. метити. вергити.
Бр оситьси въ Штшсн _ вдирити в биґиеги.
Бр осном _ нивкидичи. кидькоми.
Бр осній _ меткнй.
Бруш,он _ чорник. чернетки.
Бруствер _ бруствер.
Брус _ брус. балки. (ото статика) св олок.
Брюки _ штиии. шировири.
Будар а _ бийдик.
Будки _ буди. будки.
Буер ан _ 1) бийрик; 2.) зимет (а ищу. а блага).
Буер ачнна _ Ярок. билочки.
Буйство _ бешкет.
Буквальный_ достомениий.буквильний.
Булат _ 1_] сталь, крица'. З) меч. шибла.
Булыга-1)киміиь дикий; Е) брили киміиго.
Бумага- пилір. пиг1.ер
БумаЖный- пипіровий.
Бунт _ бу нт, повстинна. розрук.
Бурав- свердел. свердло. (еаиі.оа'і)лолитеиь.
Бурелом_ вітролом.вітр1оги.
Бури _ бура. Хуртовини.
Бутышеа _ нлишки.
Бутста _ бухти. загоки. лимии.
Бучало _ вир. водокруть. круги. шум.
Быстрота _швидкість. прудкість. скорість.
Б'ізгство _ втечи. угечи.
Б'ізглец _ утікич. втікич.
Вишенство _ божевільство. несимовигість.
Безвыкодный _ безпоридний.
Безлимитный _ ненритомиий.
Безразлнчіе _ б айдуЖіеть.
Бетчестный _ ганебний.
Билет _ квиток. киртки.
Благопристойность _ пристилість. дореч-
иість. чемність.

Большинство _ більшість.
Болгать _ биликаги. торочити. молоти. би-
зікити. плеекиги. лолотити.

В
Вага _ виги. визкиица. герези.
ВаЖный _ виэкиий. вииотивий.
ВаЖнееть _ важливість. виэкнісгь.

ВалеЖнше _ лом. сушиик. (оргбалє'і) имиз.
трусок.

Валакіи _ Волошина.
Валик _ (кожа ее: за) бирок. орчик.
Валтса _ торби. натовп. тиск. сили.
Валун- круглик (новини).
Вал- вил. окіп. вал. бурун.
Ванна- купіль.
Вассал _ голдівиик
Вата _ бивовии. бивелни. виги.
Ватага _ торби. громиди. купи(л1ооа1`і).
Ватер пас _ грунте ага, ваЖеи.
Ванта _ вирти. виити.
Виктор _ виктор.
Введеніе _ вступ. увод. уводини.
Вверху -у горі. в горі. ни горі. зверху.
Вверх _ у гору. до гори. на гору. ни вера.
Ввечеру _ у вечері.
Вволто _ до саочу.
Вглубь _ вглиб. углиб.
Вдалек'в, вдали _далеко. оддиль. оддилеки.

здилеку. здали. оддили.
Вдоволь _ досить. доволі.
Вдогонну _ ииздогін. ни здогіиці. удогонь.
Вдоль _вздовис. удовис. вподовас
Вдосталь _ зовсім. цілком. геть чисто ішли.
Вдоволь.

Вдр ебезги _ вдрузки. на гимуз.
Вдруг _ зразу. вмеит. вмить. ринтом. зне-
иицьки. иигло.

Везд'із _ всводи. скрізь.
Велинан _ велет ень. велет.
Великій _ великий. здоровий; (ищите) вели-
чезний. величенний.

Великороссіи _ Московщини.
Велшсорос _ москаль. москвии (олігаллео).

нации, кициггуз. москви. киципни.
Величина _ великість. велечінь. величини.
Величннош _ завбільшки.
Велосипед _ симокит.
Велосипедист _ симокитчик.
Венер ичесній _ принцгов итий. веиеричний.
Вербпваиіе- вербунок. зилуки. зитиг.
Вербовать-вербувити. зилу:1ити.зитагити.
Веревна- вірьовки. уЖіена, бечівки.
Верета- верстви.
Веретан: _ верстик. верстиг.
Верстовой _ верстовий.
Вертшсально _ сторч. всторч.
Вертикальный _ стрімкий. сторчовий.
Веркній- веркній. горовии. горішній.
Верховенство _ зверкнісгь.
Вериовой _ вериовий. верковень. вершник.
вериовець. гіиець.

Верковье _ вериовиии. оди. Вершина.
Вернее: _ верии. (ба Жана иолоа1а)вериими.

Бродяги _3_ Беркем

Бредита _ бродиги. волошоги. зиволоки. при-
блуди.

Вр едиЖннчать _ бродиъкит и. волочитиса.
Бр онебойный _ пинцеробійиий.
Бр оневнісгвой _ пинцирник.-ий.
Бр оненосец _ лиицериик.
Бр оненосньтй _ нинцерний.
Бр оннрованньій автомобиль _ пиицерннй
симоиід.

Бр осаніе _ киданна.
Бр осать _ кидати. метити. вергити.
Бр оситьси въ Штшсн _ вдирити в биґиеги.
Бр осном _ нивкидичи. кидькоми.
Бр осній _ меткнй.
Бруш,он _ чорник. чернетки.
Бруствер _ бруствер.
Брус _ брус. балки. (ото статика) св олок.
Брюки _ штиии. шировири.
Будар а _ бийдик.
Будки _ буди. будки.
Буер ан _ 1) бийрик; 2.) зимет (а ищу. а блага).
Буер ачнна _ Ярок. билочки.
Буйство _ бешкет.
Буквальный_ достомениий.буквильний.
Булат _ 1_] сталь, крица'. З) меч. шибла.
Булыга-1)киміиь дикий; Е) брили киміиго.
Бумага- пилір. пиг1.ер
БумаЖный- пипіровий.
Бунт _ бу нт, повстинна. розрук.
Бурав- свердел. свердло. (еаиі.оа'і)лолитеиь.
Бурелом_ вітролом.вітр1оги.
Бури _ бура. Хуртовини.
Бутышеа _ нлишки.
Бутста _ бухти. загоки. лимии.
Бучало _ вир. водокруть. круги. шум.
Быстрота _швидкість. прудкість. скорість.
Б'ізгство _ втечи. угечи.
Б'ізглец _ утікич. втікич.
Вишенство _ божевільство. несимовигість.
Безвыкодный _ безпоридний.
Безлимитный _ ненритомиий.
Безразлнчіе _ б айдуЖіеть.
Бетчестный _ ганебний.
Билет _ квиток. киртки.
Благопристойность _ пристилість. дореч-
иість. чемність.

Большинство _ більшість.
Болгать _ биликаги. торочити. молоти. би-
зікити. плеекиги. лолотити.

В
Вага _ виги. визкиица. герези.
ВаЖный _ виэкиий. вииотивий.
ВаЖнееть _ важливість. виэкнісгь.

ВалеЖнше _ лом. сушиик. (оргбалє'і) имиз.
трусок.

Валакіи _ Волошина.
Валик _ (кожа ее: за) бирок. орчик.
Валтса _ торби. натовп. тиск. сили.
Валун- круглик (новини).
Вал- вил. окіп. вал. бурун.
Ванна- купіль.
Вассал _ голдівиик
Вата _ бивовии. бивелни. виги.
Ватага _ торби. громиди. купи(л1ооа1`і).
Ватер пас _ грунте ага, ваЖеи.
Ванта _ вирти. виити.
Виктор _ виктор.
Введеніе _ вступ. увод. уводини.
Вверху -у горі. в горі. ни горі. зверху.
Вверх _ у гору. до гори. на гору. ни вера.
Ввечеру _ у вечері.
Вволто _ до саочу.
Вглубь _ вглиб. углиб.
Вдалек'в, вдали _далеко. оддиль. оддилеки.

здилеку. здали. оддили.
Вдоволь _ досить. доволі.
Вдогонну _ ииздогін. ни здогіиці. удогонь.
Вдоль _вздовис. удовис. вподовас
Вдосталь _ зовсім. цілком. геть чисто ішли.
Вдоволь.

Вдр ебезги _ вдрузки. на гимуз.
Вдруг _ зразу. вмеит. вмить. ринтом. зне-
иицьки. иигло.

Везд'із _ всводи. скрізь.
Велинан _ велет ень. велет.
Великій _ великий. здоровий; (ищите) вели-
чезний. величенний.

Великороссіи _ Московщини.
Велшсорос _ москаль. москвии (олігаллео).

нации, кициггуз. москви. киципни.
Величина _ великість. велечінь. величини.
Величннош _ завбільшки.
Велосипед _ симокит.
Велосипедист _ симокитчик.
Венер ичесній _ принцгов итий. веиеричний.
Вербпваиіе- вербунок. зилуки. зитиг.
Вербовать-вербувити. зилу:1ити.зитагити.
Веревна- вірьовки. уЖіена, бечівки.
Верета- верстви.
Веретан: _ верстик. верстиг.
Верстовой _ верстовий.
Вертшсально _ сторч. всторч.
Вертикальный _ стрімкий. сторчовий.
Веркній- веркній. горовии. горішній.
Верховенство _ зверкнісгь.
Вериовой _ вериовий. верковень. вершник.
вериовець. гіиець.

Верковье _ вериовиии. оди. Вершина.
Вернее: _ верии. (ба Жана иолоа1а)вериими.

Бродята _3_ Верхом

Бродяґа - бродига. волоцтога. заволока. при-
блуда.

Бр одяжннч аггь _ бродижнти. волочитися.
Бронебойньій _ панцеробійний.
Броневик,-вой _ панцнрннк.-ий.
Броненосец _ панцерник.
Броненосньтй _ паицерний.
Бронированный автомобиль _ панцерний
самохід.

Бросаніе _ кидання.
Бросать _ кидати. метати. вергати.
Броситься въ штикн _ вдарити в баґнети.
Броском _ иавкндяча. кндькома.
Броскій _ меткий.
Брулъон _ чорнак. чернетка.
Бруствер _ бруствер.
Брус _ брус. балка. (під сп'тєвею) св олок.
Брюки _ штани. шаровари.
Будар а _ байдак.
Будка _ буда. будка.
Буер ак _ 1) байрак; 2) замет (з яру. в балш).
Буер ачииа _ ярок. балочка.
Буйство _ бешкет.
Буквальный _ достоме'нний. буквальний.
Булат _ 1) статъ. криця; 2) меч. шабля.
Булыга _ 1) камінь дикий; 2) брила каміню.
Бумага _ папір. папер.
Бумажиый _ папіровий.
Бунт _ бунт. повстання. розрух.
Бурав _ свердел. свердло. (затаєний) лопатеиь.
Бур елом _ вітролом. вітрюга.
Буря _ буря. хуртовина.
Бутылка _ плашка.
Бухта _ бухта. затока лиман.
Бучало_ вир водокруть. круга. шум.
Быстр ота_швидкість прудкість скорість.
Б'Ёгство_ втеча угеча
Б'ізглец_ утікач. втікач.
Б'вшенство- божевільство.иесамовигість.
Безвыходный _ безпорадний.
Безпамятный _ иепритомиий.
Безразличіе _ байдужість.
Безчестиый _ ганебний.
Билет _ квиток. картка.
Блаґопрнстойность _ присталість. дореч-
ність. чемність.

Большинство _ більшість.
Болтать _ балакаги. торочити. молоти. ба-
зікати. плескатн. лопотати.

В
Вага _ вага. важниця. терези.
Важный _ важний. важливий.
Важность _ важливість. важність.

Валежннк _ лом. сушнак. (дрібний) хмиз.
трусок.

Валахія _ Волошина.
Валнк _ (коло во за) барок. орчик.
Валка _ торба. натовп. тиск. сила.
Валун _ круглик (калина).
Вал _ вал. окіп'. вал. бурун.
Ванна _ к'упіль.
Вассал _ голдівник
Вата _ бавовиа. бавелиа. вага.
Ватага _ торба. громада. купа (людей).
Ватер пас _ грунтвага. важок.
Вахга _ варта. вахта.
Вахтер _ ва'хтор.
Введеиіе _ вступ. ув од. уводнни.
Вверху _у горі. в горі. на горі. зверху.
Вверх _ у гору, до гори. на гору. на верх.
Ввечеру _ у вечері.
Ввошо _ до схочу.
Вглубь _ вглиб` углиб.
Вдалек'із, вдали _далеко. оддаль. оддалеки.
здалеку. здала. оддали.

Вдоволь _ досить. доволі.
Вдогонку _ наздогіи, на здогінці удогонь.
Вдоль _ вздовж. удовж вподовж.
Вдосгалъ _ зовсім. цілком. геть чисто іолѕ.
Вдоволь.

Вдр ебезгн _ вдрузки. на гамуз.
Вдруг _ зразу. вмент. вмить. раптом. зне-
нацька. натло.

Везд'і; _ всводн. скрізь.
Великан _ велет ень. велет.
Великій _ великий. здоровий; (бути) вели-
чезний. величенний.

Великороссія _ Московщииа.
Великорос _ москаль. москвин (зламав).
кацап. кацапуз. москва. кацална.

Величина _ веггикість. велечінь. величина.
Величнною _ завбільшки.
Велосипед _ самокат.
Велосипедист _ самокатчнк.
Венер ическій _ пранцюватий. венеричний.
Вербованіе_ вербунок. залука затат.
Вербовать _вербувати залучати затягати.
Веревка _ вірьовка. ужівка бечівка.
Верста_ верства.
Верстак _ верстак. верстат.
Верстовой _ верстовий.
Вертикальна _ сторч. всторч.
Вертшсальный _ стрімкий. сторчовий.
Верхній- верхній. горовий. горішній.
Верховенство _ зверхніеть.
Верховой _ верховий. верховеиь. вершник.
верховець. гінецъ.

Верховье _ верховина. див. Вершина.
Верхом _ верхи. (гјє ктлка Іштван) верхами.



Верка-ща _.4_ Внятный

Вершина _ верк. верковина. вершина. вер-
ків `я. верківля. шпиль. возлобок. чолопок.

Вершина гори _ верксгірря.
Весло _ весло. (сказка) опачина. (на. карма)

стерио. демено. правило. (на площі-1 1а.: на
борщ) трепло.

Ветошкя _ ганчірка.
Вещь _ річ. реч.
Взад _ назад. взад.
Взаимодгізйствіе _ взаємодія.
Взам'йн _ замісць. намісць. взаміну.
Взвод _ 1) чета'. Е) звод. звід (курка).
Взводняя колонна _ четова кольона.
В.звез _ звоз'. (на воду) узвіз. узвоз.
В.зв*Ьсить,-си _ звазкигь. звазкитисьгся.
Взгляд _ погляд. згляд.
Взглянугьгся _ згланутн.-ся. поглинути. по-
дивитися.

Взгорье _ узгір`я. згір'я.
Вздвоить ряди _ подвоїти ряди.
Взлет _ злет.
Взять во фляиг _ взяги з флангу.
Вспьгкнуть _ спалакнуть.
Взр ивать.-ся _ скопуваги. зрушуваги. зри-
ваги. розривати.-ся. вибукати.

Взорвять _ висадитн в повітря.
Взрьгвной. взрывочиьтй. взрьгвчятьтй _
розривний. вибуковий.

Взрьгвчатое вещество _ вибукове начнння.
ссгво. вибукова магерія.

Взрыв _ зрив. вибук.
Взьгскяніе _ зиск. позов; штраф. пеня. кара
грошова.

Взитіе _ взяття; здобуття.
Вибряція _ вибрація. дрізкання.
Видимость _ видимість. ясність.
Видимьгй _ видимий. видний'. очевидний.
авннй.

Видно _ видко. видно: знати. значно.
Вид _ вид. образ. вигляд; взір.
Нм'ізть в виду _ мати на увазі. вважати.
Вьгпустить из виду _ забути.
Поставить на вид _ звернуть увагу.
Ни под каким видом _ ні в якомуг разі.

Видьг _ заміри. думки.
Видгйть _ бачити. видати. видіт и.
Видящій _ зричнй. витпощий. видвочий.
Ви.зировяніе_ візірувания. націлговання.
Визировять _ візірувати. націлати. -с.я
Вишса- вилка.
Взять в вишсу _ взяги у вилку.

Виггговкя _ гвинтовка.
Виггговой _ гвинтовий. шрубовий.
Вигггить _ гвинтувати. шрубуваги.
Виггговять _ пригвинчувати.
Виитовой вьгступ _ гвинтовий виступ.

Вигггообразный _ гвинговатий.
Винт _ гвинг. шруб. шруба.
Висгізлиця _ шибеииця.
Витязь _ лицарь.
Вклядьгш _ вкладка.
Вколячивять _ забивать. вбивати.
Вкоиец _ до останку. до ноги. до решти. до
кінця.

Вкопяться _ укопатися. закопатися.
Вкрут _ навкруги. щзугом. округ. круг. навко-
ло. довкола.

Влягя _воккість. вільгогь.
Влагялище _ піква. пікви (ос шаблі).
Владгізть _ володіти. владати.
Вляясный _ воякий. вільготиий.
Влямьгвягь ся _ вломлговатнся. вднратися.
Власть _ влада. право.
Влеченіе _ потяг. поривання. змагання.
Влечься _ пориватися.
Вліяніе _ вплив. вага.
Влиятелъньтй _ впливовий.
Вдіять _ впливать. мати вплив. вагу.
Вломить ся _ вломитися. вдертися.
Влгіззять _ влазиги. залазити.
Вмиг _ миттіо. у мент. маком.
Ввгізстимость _ вмістимість.
Вмйстительньгй _ місткий. просторий.
Вмгйститьгся _ умістити.-ся. поміститн.-ся.
Вмгізсто _ замісць. нагомість.
Вм'йстгй _разом. вкупі. вмісті. гуртом. разом.
Вм'ізшательстве _ втручання.
Вмгізщятьгся _ міститися. поміщати.-ся'.
влазити. вкодит и.

Вегізщеиіе _ уміщення.
Внячялгй _ спочатку. напочагву. спершу.
Виезяпность _ несподіванка.
Внезяпньгй.-о _ несподіваний-о. раптовий.-о.
раптом. наглий. зненацька

Внизу _ внизу. знизу. долі. на долі.
Вниз _ вниз. на низ. до долу. долі.
Вниісять _ вдивлагнся. додивлатися.
Вниманіе _ увага. обачність.
Обратить виимаиіе _ звернути увагу.
ІІІІ'твлечь вниманіс _ розвазкиги.
Принимягь во винмяніе- зауъаяотти. мати

на увазі.
Внимательность _увазкність. ув аясливість.
Внимягепьний.--о-уваяший. -о._уваокштвий. -о.
Виимять-_вваясати. вчуваги. слукагн пильно.
Виутренній_ внутрішній. осередній. серед-
ній.

Внугр и.-ь_ в середині. у. в.
Ви'із _ за. по за. зверку і окрім. без.
Вигйшній-зверкній. зовнішній. околншній.
Внятньгй.-о _ виразний.-о. зрозумілий.-о.
ясний.-о.

Верка-ща _.4_ Внятный

Вершина _ верк. верковина. вершина. вер-
ків `я. верківля. шпиль. возлобок. чолопок.

Вершина гори _ верксгірря.
Весло _ весло. (сказка) опачина. (на. карма)

стерио. демено. правило. (на площі-1 1а.: на
борщ) трепло.

Ветошкя _ ганчірка.
Вещь _ річ. реч.
Взад _ назад. взад.
Взаимодгізйствіе _ взаємодія.
Взам'йн _ замісць. намісць. взаміну.
Взвод _ 1) чета'. Е) звод. звід (курка).
Взводняя колонна _ четова кольона.
В.звез _ звоз'. (на воду) узвіз. узвоз.
В.зв*Ьсить,-си _ звазкигь. звазкитисьгся.
Взгляд _ погляд. згляд.
Взглянугьгся _ згланутн.-ся. поглинути. по-
дивитися.

Взгорье _ узгір`я. згір'я.
Вздвоить ряди _ подвоїти ряди.
Взлет _ злет.
Взять во фляиг _ взяги з флангу.
Вспьгкнуть _ спалакнуть.
Взр ивать.-ся _ скопуваги. зрушуваги. зри-
ваги. розривати.-ся. вибукати.

Взорвять _ висадитн в повітря.
Взрьгвной. взрывочиьтй. взрьгвчятьтй _
розривний. вибуковий.

Взрьгвчатое вещество _ вибукове начнння.
ссгво. вибукова магерія.

Взрыв _ зрив. вибук.
Взьгскяніе _ зиск. позов; штраф. пеня. кара
грошова.

Взитіе _ взяття; здобуття.
Вибряція _ вибрація. дрізкання.
Видимость _ видимість. ясність.
Видимьгй _ видимий. видний'. очевидний.
авннй.

Видно _ видко. видно: знати. значно.
Вид _ вид. образ. вигляд; взір.
Нм'ізть в виду _ мати на увазі. вважати.
Вьгпустить из виду _ забути.
Поставить на вид _ звернуть увагу.
Ни под каким видом _ ні в якомуг разі.

Видьг _ заміри. думки.
Видгйть _ бачити. видати. видіт и.
Видящій _ зричнй. витпощий. видвочий.
Ви.зировяніе_ візірувания. націлговання.
Визировять _ візірувати. націлати. -с.я
Вишса- вилка.
Взять в вишсу _ взяги у вилку.

Виггговкя _ гвинтовка.
Виггговой _ гвинтовий. шрубовий.
Вигггить _ гвинтувати. шрубуваги.
Виггговять _ пригвинчувати.
Виитовой вьгступ _ гвинтовий виступ.

Вигггообразный _ гвинговатий.
Винт _ гвинг. шруб. шруба.
Висгізлиця _ шибеииця.
Витязь _ лицарь.
Вклядьгш _ вкладка.
Вколячивять _ забивать. вбивати.
Вкоиец _ до останку. до ноги. до решти. до
кінця.

Вкопяться _ укопатися. закопатися.
Вкрут _ навкруги. щзугом. округ. круг. навко-
ло. довкола.

Влягя _воккість. вільгогь.
Влагялище _ піква. пікви (ос шаблі).
Владгізть _ володіти. владати.
Вляясный _ воякий. вільготиий.
Влямьгвягь ся _ вломлговатнся. вднратися.
Власть _ влада. право.
Влеченіе _ потяг. поривання. змагання.
Влечься _ пориватися.
Вліяніе _ вплив. вага.
Влиятелъньтй _ впливовий.
Вдіять _ впливать. мати вплив. вагу.
Вломить ся _ вломитися. вдертися.
Влгіззять _ влазиги. залазити.
Вмиг _ миттіо. у мент. маком.
Ввгізстимость _ вмістимість.
Вмйстительньгй _ місткий. просторий.
Вмгйститьгся _ умістити.-ся. поміститн.-ся.
Вмгізсто _ замісць. нагомість.
Вм'йстгй _разом. вкупі. вмісті. гуртом. разом.
Вм'ізшательстве _ втручання.
Вмгізщятьгся _ міститися. поміщати.-ся'.
влазити. вкодит и.

Вегізщеиіе _ уміщення.
Внячялгй _ спочатку. напочагву. спершу.
Виезяпность _ несподіванка.
Внезяпньгй.-о _ несподіваний-о. раптовий.-о.
раптом. наглий. зненацька

Внизу _ внизу. знизу. долі. на долі.
Вниз _ вниз. на низ. до долу. долі.
Вниісять _ вдивлагнся. додивлатися.
Вниманіе _ увага. обачність.
Обратить виимаиіе _ звернути увагу.
ІІІІ'твлечь вниманіс _ розвазкиги.
Принимягь во винмяніе- зауъаяотти. мати

на увазі.
Внимательность _увазкність. ув аясливість.
Внимягепьний.--о-уваяший. -о._уваокштвий. -о.
Виимять-_вваясати. вчуваги. слукагн пильно.
Виутренній_ внутрішній. осередній. серед-
ній.

Внугр и.-ь_ в середині. у. в.
Ви'із _ за. по за. зверку і окрім. без.
Вигйшній-зверкній. зовнішній. околншній.
Внятньгй.-о _ виразний.-о. зрозумілий.-о.
ясний.-о.

Вершина _4_ Внятный

Вершина- верх_ верховина, вершина вер-
ків я, верхівля, шпиль, возлобок, чолопок.

Вершина гори _ верхогірря.
Весло _ весло, (велике) опачина, (на нормі)
стерно, демено, правило, (на площ-и чи: на
борги) трепло.

Ветошка _ танчірка.
Вещь _ річ, рен.
Взад _ назад, взад.
Взаимодгізйствіе _ взаємодія.
Взам'Ён- замісць, намісць, взаміну.
Взвод - 1) чета, 2) звод, звід(к1ркє1).
Взводная колонна _ четова кольона.
Взвоз _ звоз; (на сорт) узвіз, узвоз.
Взв'всить,-ся _ зважнть, зважитись_-ся.
Взгляд _ погляд, зтляд.
Взглянуть,-ся - зглянутн_-ся_ поглинути, по-
дивитися.

Взгорье. _ узгір`я, зтір`я.
Вздвоить ряди _ подвоїти ряди.
Взлет _ злет.
Взять во флаиг _ взяти з флангу.
Вспыхиуть _ спалахнуть.
Взр иватьгся _ скопувагн, зрушувати, зри-
вати. розривати,-ся, вибухати.

Взорвать _ висадитн в повітря.
Взрывной, взрывочный, взрьгвчатый _
розривний, вибуховий.

Взрывчатое вещества _ вибухове начиння,
єство. вибухова матерія.

Взрыв _ зрив, вибух.
Взысканіе _ зиск, позов, штраф, пеня, кара
грошова.

Взятіе_ взяття; здобуття.
Вибрація_ вибрація, дріжання.
Видимость_ видимість ясність.
Видимый _ видимий. видний, очевидний,
ивний.

Видио _ видко, видно; знати, значно.
Вид _ вид; образ, вигляд; взір.
Им'Ізть в виду _ мати на увазі, вважати.
Вьшустить из виду _ забути.
Поставить на вид _ звернуть увагу.
Ни под каким видом- ні в якому разі.

Виды _ заміри, думки.
Вид'ізть _ бачити, видати, видіт и.
Видящій _ зричнй, вишощий, видгочий.
Визированіе. _ візірування, націлювання.
Визировать _ візіру'вати, націляти_-ся.
Вигша _ вилка.
Взнть в вилку _ взяти у вилку.

Винтовка _ гвинтовка`
Винтовой _ гвннтовнй, шрубовий.
Вингитъ - гвинтувати, шрубувати.
Винговать _ притвинчувати.
Винтовой выступ _ твинтовий виступ.

Виитообр азиый - гвинтоватий.
Винт _ твинт, шруб, шруба.
Вис'ізлица _ Шибениця.
Витязь _ лицарь.
Вкладыш _ вкладки.
Вколачивать _ забивать, вбивати.
Вконец _ до останку, до ноги` до решти, до
кінця.

Вкопаться _ укопатнся. закопатися.
Вкрут _ навкруги, кругом, округ, круг, навко-
ло, довкола.

Влага _ вохкість, вільготь.
Влагалище _ піква, піхви (до шабля ).
Влад'ізть _ володіти, владатн.
Влажный _ воккий, вігшготнии.
Вламывяться _ вломлюватися, вдиратися.
Власть _ влада_ право.
Влвченіе _ потяг, поривання, змагання.
Влечься _ пориватися.
Вліяніе _ вплив, вага.
Влиятельный _ впливовий.
Вдіить _ впливать, мати вплив, вагу.
Вломить си _ вломитнся, вдертися.
Влдвзать _ влазнтн. залазитн.
Вмиг _ миттю, у ме'нт, махом.
Вм'ізстимость _ вмістимість
Вм'Ьстительный _ місткий, просторий
Вмгізститьгся_ умістити, -ся поміститн_-ся
Вм'ізсто _ замісць, натомість.
Вм'ізстгіз-_разом, вкупі, вмісті, гуртом, разом.
Вм'ізшательство _ втручання.
Вм'ізщать,-ся _ міститися, поміщатигся;
влазити. входити.

Вм'ізщеніе _ уміщення.
Вначалгі; - спочатку, напочатку, спершу.
Внезапность _ несподіванка.
Внезапный,-о _ несподіваний_-о, раптовий_-о_
раптом, наглий, зненацька.

Внизу _ внизу, знизу, долі, на долі.
Вниз _ вниз, на низ, до долу, долі.
Вникать _ вдивлятися, додивлятися.
Вниманіе _ увага, обачність.
Обратить вниманіе - звернути увагу.
Отвлечь внимаиіє _ розважити.
Принимгпъ во вниманіе- зауважити, мати

на увазі.
Внимательность _уважність, ув ажливість.
Внимягельний_,-о -уважнийгц уважгшвнй,-о.
Вниматъ _вважати, вчувати, слухати пильно.
Внугренній _ внутрішній, осередній, серед-
ній.

Внутр и,-ь - в середині, у, в.
Вн'Ь _ за, по за. зверну і окрім: без.
Вн'ізшній-зве'рхній, зовнішній, околншній.
Внятный,-о _ виразннй,-о, зрозумілий,-о_
ясний,-о.



Во _5_ Вооружать

Во-ув.
Вонленнть - втнгагн. загагати.
Вовлечь _ загнгтй; втнгтй.
Во время _ вчасно. в пору: в свій час.
Вовсо _ зовсім.
Вогнатьсн _ увігнатиса. загнатисн. занйтн'.
забйти. загнати.

Вода _ вода. (вдуншвввв) жнльнв, (автіввв)
токуча. (как-змова) кринйшна. (животе-
нвн в.) топлі водн, (в. водный) повідь, по-
вінь, павідь. (но каву) иолій. (в. зірок-вважав)
токуча. самого ка. (в. вод-шжж) етойчв, во-
достій.

Водний _ водннйй.
Водовор от _ вир. крутінь. воронка. всрнй-
вода. чорторйй.

Водоиачка _ в одокачка.
Водолаз _ водолаз. норсць.
Водомет _ водограй.
Водомоина _ водорйй. рівчак. ковдобина.
Водом'йр _ водомір.
Водопад _ водопад. водоспад.
Водопой _ водоиій.
Водор азд'ізль иаи лнн'ш _ водороздігшна. во-
додільнв.

Водор нздозл _ мсзкирічин. стрілнцн. вододіл.
Водортвз _ (коло воры бла) водор із.
Водосиат _ водостік.
Водотои _ течій. водотока.
Водосиуси _ опуст. лотокй.
Водонмина _ ковбанн.
Водруисать знами _ вивішуваги. вйнісигн
знамсно. корогов. прапор.

Воовать.-си _ воіоватн.-сн.
Воовода _ воїводв, гетьмвн, отаман. ватаг.
вагаэкок.

Воонно-начальнии _ дав. Воовода.
Вооинопггізниьгй _ брансць. иолонсник. гшін-
ний.

Вовиио-полсвой суд _ воснно-польовйй суд.
Военнолечеоное звнеденіе _ війскова лікар-

на.
Военный _ вов'нний. військовий.
Воонньш пр нм'вты _ військові ирикмстн.
признаки.

Вождь _ вождь і вкв. Вооначальиикъ.
Возбужденіе _ зворушснна. заиал. збуджен-

ня, побудки.
Возвости _ звсстн. зводйги; збущгваги. поста-
внтн.

Возвр атитьсн _ всрнугнсн. повернути-са.
зв сриутигсн.

Возвр атньгй _ зворотний. иоворогннй.
Возврат _ зворог. поворот. ворот-та. звертан-
нн. повсрганнн.

Возвращатъ.-сн _ всртатн.-сн. повертати-са.

Возвращоиіо _ повсрганнн.
Вознышеніе _ 1) повишсннн; З) Шнйль'. згір `н.
Возвьгшониость _ високість. шинль.
Возньшенннй _ 1) повншеннй, підвнше-
ннй: З) високий. горовйй. горнний [про
давав).

Возгорнемый _ папкйй. горьочнй.
Возгорать.-сн _ заложенный-ен, займатигснј.
починати-са. новставати.-сн.

Возднигать.-сн _ сиоруджатіі. спорудити.
строїгн.-сн. будувати-са. збудувати-са.

Воздух _ воздук. повітрн.
Воздушный _ воздушний. воздуковнй. но-
вітровнй.

Воздушный шар _ бальон.
Возд'вйетвіе _ сйла. вппнв.
Возможность _ змога. сиромога. спромож-
ність. мозкність.

Возможный _ моншйвий.
Возникать _ виникати. новставати.
Возрнженіе _ одиовідь. одказ.
Возеоеднннть _ злучати.
Возстаніо _ повстання. бунт.
Воз _ віз. повозка. (аі-аівідіьквй) маэка.
Воинскій _ військовий.
Вонненій начальник. повинность _ Війсь-
ковйй начальник. повннність.

Воннетвенный _ войовйгий. войовнйчнй.
Воииство _ військо.
Воинствовать _ воюватн.-сн. коройритн.
Вони. вонтель _ войн, войка. войовник.
Война _ війна. (ог-порвванвв) розмир. (межз-
о 1.1гвв (інша ) усобнцн. Чв ара. чвар н. (авіапа-
звавквн) загони.

Войско _ військо.
Войсиовой _ військовий.
Волна _ квйлн. (ввагікв) бурун.
Волнистьгй _ квиласгий. квнггйстий.
Волноніо_квилгов аннн'. рук. трівога; колот-
нсча. розрук.

Волновать ен _ двншовотнен.
Волнооорнзный _ квиггйстнй. квнлйстий.
Волонтор _ окочнй доброволсць. окотник¬
компанісць.

Волчья нма _ вовчв нма. вов ківнн.
Вольноопрод'ізлигощійсн _ окочнй. окотннк.
комианісць.

Вообр нженне _ уйва.
Вооор вжвть _ унвлатн. гадатн.
Вообр азить _ уавйгн.
Вообще _ взагалі. загалом. поспіль; вкуиі.
разом. спільна. спільно.

Воодушенлнть - Додавати духу. завзйггн.
окогн.

Вооружнтъ _узброговати. озброЪовагн. риш-
тувати.

Во _5_ Вооружать

Во-ув.
Вонленнть - втнгагн. загагати.
Вовлечь _ загнгтй; втнгтй.
Во время _ вчасно. в пору: в свій час.
Вовсо _ зовсім.
Вогнатьсн _ увігнатиса. загнатисн. занйтн'.
забйти. загнати.

Вода _ вода. (вдуншвввв) жнльнв, (автіввв)
токуча. (как-змова) кринйшна. (животе-
нвн в.) топлі водн, (в. водный) повідь, по-
вінь, павідь. (но каву) иолій. (в. зірок-вважав)
токуча. самого ка. (в. вод-шжж) етойчв, во-
достій.

Водний _ водннйй.
Водовор от _ вир. крутінь. воронка. всрнй-
вода. чорторйй.

Водоиачка _ в одокачка.
Водолаз _ водолаз. норсць.
Водомет _ водограй.
Водомоина _ водорйй. рівчак. ковдобина.
Водом'йр _ водомір.
Водопад _ водопад. водоспад.
Водопой _ водоиій.
Водор азд'ізль иаи лнн'ш _ водороздігшна. во-
додільнв.

Водор нздозл _ мсзкирічин. стрілнцн. вододіл.
Водортвз _ (коло воры бла) водор із.
Водосиат _ водостік.
Водотои _ течій. водотока.
Водосиуси _ опуст. лотокй.
Водонмина _ ковбанн.
Водруисать знами _ вивішуваги. вйнісигн
знамсно. корогов. прапор.

Воовать.-си _ воіоватн.-сн.
Воовода _ воїводв, гетьмвн, отаман. ватаг.
вагаэкок.

Воонно-начальнии _ дав. Воовода.
Вооинопггізниьгй _ брансць. иолонсник. гшін-
ний.

Вовиио-полсвой суд _ воснно-польовйй суд.
Военнолечеоное звнеденіе _ війскова лікар-

на.
Военный _ вов'нний. військовий.
Воонньш пр нм'вты _ військові ирикмстн.
признаки.

Вождь _ вождь і вкв. Вооначальиикъ.
Возбужденіе _ зворушснна. заиал. збуджен-

ня, побудки.
Возвости _ звсстн. зводйги; збущгваги. поста-
внтн.

Возвр атитьсн _ всрнугнсн. повернути-са.
зв сриутигсн.

Возвр атньгй _ зворотний. иоворогннй.
Возврат _ зворог. поворот. ворот-та. звертан-
нн. повсрганнн.

Возвращатъ.-сн _ всртатн.-сн. повертати-са.

Возвращоиіо _ повсрганнн.
Вознышеніе _ 1) повишсннн; З) Шнйль'. згір `н.
Возвьгшониость _ високість. шинль.
Возньшенннй _ 1) повншеннй, підвнше-
ннй: З) високий. горовйй. горнний [про
давав).

Возгорнемый _ папкйй. горьочнй.
Возгорать.-сн _ заложенный-ен, займатигснј.
починати-са. новставати.-сн.

Возднигать.-сн _ сиоруджатіі. спорудити.
строїгн.-сн. будувати-са. збудувати-са.

Воздух _ воздук. повітрн.
Воздушный _ воздушний. воздуковнй. но-
вітровнй.

Воздушный шар _ бальон.
Возд'вйетвіе _ сйла. вппнв.
Возможность _ змога. сиромога. спромож-
ність. мозкність.

Возможный _ моншйвий.
Возникать _ виникати. новставати.
Возрнженіе _ одиовідь. одказ.
Возеоеднннть _ злучати.
Возстаніо _ повстання. бунт.
Воз _ віз. повозка. (аі-аівідіьквй) маэка.
Воинскій _ військовий.
Вонненій начальник. повинность _ Війсь-
ковйй начальник. повннність.

Воннетвенный _ войовйгий. войовнйчнй.
Воииство _ військо.
Воинствовать _ воюватн.-сн. коройритн.
Вони. вонтель _ войн, войка. войовник.
Война _ війна. (ог-порвванвв) розмир. (межз-
о 1.1гвв (інша ) усобнцн. Чв ара. чвар н. (авіапа-
звавквн) загони.

Войско _ військо.
Войсиовой _ військовий.
Волна _ квйлн. (ввагікв) бурун.
Волнистьгй _ квиласгий. квнггйстий.
Волноніо_квилгов аннн'. рук. трівога; колот-
нсча. розрук.

Волновать ен _ двншовотнен.
Волнооорнзный _ квиггйстнй. квнлйстий.
Волонтор _ окочнй доброволсць. окотник¬
компанісць.

Волчья нма _ вовчв нма. вов ківнн.
Вольноопрод'ізлигощійсн _ окочнй. окотннк.
комианісць.

Вообр нженне _ уйва.
Вооор вжвть _ унвлатн. гадатн.
Вообр азить _ уавйгн.
Вообще _ взагалі. загалом. поспіль; вкуиі.
разом. спільна. спільно.

Воодушенлнть - Додавати духу. завзйггн.
окогн.

Вооружнтъ _узброговати. озброЪовагн. риш-
тувати.

Во _5_ Вооружать

Во _ у. в.
Вовлекать _ втягати. затягати.
Вовлечь _ затягти; втягтй.
Во время _ вчасно. в пору: в свій час.
Вовсе _ зовсім.
Вогнаться _ увігнатися. загнатися. заиати'.
забити. загнати.

Вода _ вода; (Щі'нтовш) жильна, (живая)
текуча. (ключова) криніёшіна. (шнєїоаль-
наш в.) топлі води. (в. полная) повідь. по-
вінь. павідь. (но льоґ) полій. (з. э'зроп-іочнш)
текуча. самотока. (в. стояв/тя) стояча. во-
достій.

Водний _ водяний.
Водовор от _ вир. крутіиь. воронка. вернт'т-
вода. чорторйй.

Водокачка _ водокачка.
Водолаз _ водолаз. норёць.
Водомет _ водограй.
Водомоииа _ водорйй. рівчак. ковдобина.
Водом'вр _ водомір.
Водопад _ водопад. водоспад.
Водопой _ водопій.
Водор азд'іѕльнал линія _ водороздільна¬ во-
додітшиа.

Водор нзд'Ьл _ межиріччя. стрілиця. вододіл.
Водор'ізз _ (коло Юрабля) водоріз`
Водоскат _ водостік.
Водоток _ течіа. водотока.
Водоспуск _ опуст. потоки.
Водоямина _ ковбаня.
Водружать знамя _ вивішувати. вавісити
знамёно. коротов. прапор.

Воеватъ,-ся _ воювати.-ся.
Воевода _ воївода. гётьман, отаман. ватат.
ватажок.

Военно-начащннк _ она. Воеводн.
Военношгізнный _ браиецъ. полонсник. плін-
ний.

Воєнна-половой суд _ воєнно-польовий суд.
Военнолечебное заведеніе _ війскова лікар-

ня.
Военный _ воє'нний. військовий.
Военньш пр им'ізты _ військові прикмсти.
признаки.

Вождь _ вождь іонє. Военачальннкъ.
Возбужденіе _ заворушення. запал. збуджен-

ня. побудки.
Возвестн _ звёсти. зводати; збудувати. поста-
вити.

Возврититьси _ вернутися. повернути-ся.
звернути-ся.

Возвр игньтй _ зворотний. поворотний.
Возврат _ зворот. поворот. воротта. звертан-

ня, повертания.
Возвращитъ,-ся _ вертати.-ся. повертати.-ся.

Возвращеніе _ повертання.
Возвышеніе_ 1) повишеиня'. 2)шп1'1ль: зґір`я.
Возвышенность _ високість. шпнль.
Возвьшенннй _ 1) повйшеиий. підвище-
ний: 2) високий. горовий. торяиий (про
місце).

Возгораемьтй _ палкай. гортзочий.
Возгорять-ся _ запалювати.-ся. займат и.-ся',
починати-ся. повставати,-ся.

Воздвнгать,-ся _ споруджати. спорудати.
строїти.-ся. будувати-ся. збудувати.-ся.

Воздух _ воздух. повітря.
Воздушный _ воздушний. воздуховий. по-
вітровий.

Воздушный шар _ бапьон.
Возд'ізйствіе _ сила. вплав.
Возможность _ змога` спромога. спромож-
ність. можність.

Возможный _ можш'ївий.
Возникать _ виникати. повставатн.
Возраженіе. _ одповідь. одказ.
Возсоединять _ злучати.
Возстаиіе _ повстання. бунт.
Воз _ віз. повозка. (щ'мпірькієг'г) мажа.
Воннскій _ військовий.
Воннскій нач альник, повинность _ Війсь-
ковий начальник. повинність.

Воинственный _ войовитий. войовнїгіий.
Воинство _ військо.
Воннствовать _ воювати-ся. хоробрити.
Вони, вошель _ воак. воака¬ войовник.
Война _ війна. (старовинне) розмир. (меж-
фїіґсобнаюусобнця. чв ара. чвари. (парти-
занская) загони.

Войско _ військо.
Войсковой _ військовий.
Волна _ хвйля. (велика) бурун.
Волнистый _ хвиластий. Хвиластий.
Волненіе_хвилювання; рух. трівота; колот-

нёча. розрух.
Волновать ся _ хвилюватися.
Вопнообразный _ хвилистий. хвиластий.
Волонтер _ охочий доброволець. охотник.
компанієць.

Волчья яма _ вовча яма. вов ківня.
Вольнооттр ед'ЁляюЩійся _ охочнй. окотник¬
компанієць.

Вообр ажвние _ уав а.
Вообр ажать _ уявляти. тадати.
Вообр нзнть _ уявити.
Вообще _ взагалі. загалом. поспіль; вкупі.
разом. спільне. спільно.

Воодушевлять _ Додавати духу. завзаття.
охоти.

Вооружаґь _узброювати. озброювати. риш-
тувати.



Вооружєше _5_ ВыстрслнтЬ

Вооружвнів _ узброснни'. зброн. риштјгнок.
армата.

Воортииый _ озброєний. узбросиии. зброй-
ний. арматоваиии. орјокнии.

Вооруишть _ їзбро'іти. озброїти. порнкту-
вати.

Воронка _ воронка; ліика.
Вор от _ водоворот, поворіт.
Воскр осонів _ неділя.
Воспитаиіо _ вииованни.
Воспитаииьтй _ виковаиии.
Воспитьтиать _ виховати. виховувати.
Воспламвивніо _ запалення. спалакнснни.
Воспламвиитъ _ запалити.-си. воспалити.

-си. запалати. занитиса. загоріти.-са.
Воспр втить _ заборонити.
Воспр ощать _ заборонити.
Воспр вщоиів _ заборона. заказ. запрст.
Восток. _ скід.
Вострить _ гостритЬ.-ти.
Виадииа _ влоговииа. западииа.
Впороиаль _ иав про стсцЬ. манівцсм. маиів-

цими.
Впорсд _ вперёд. попсрёду.
Впор111111111111111111 _ міШма.
Впочатлсізиів _ враисінии.
Внлавь _ вплииЬ.
Впошолоса _ півголосом. тикснвко.
Впотьмак _ поночі.
Вр аг _ ворот.
Вр анщобный _ вороокии.
Вр аисдоиать _ иорогувати.
Вр аисостсій _ вразкии. ворозкии.
Вр асплок _ зненацька. несподівано.
Вр ащоиіс _ обсртании.
Вр омонный,-о _ тимчасовииго.
Врыватьси _ вдиратиси.
Всаднитс _ всрковснь. всрШник. всрковсцЬ.
Вокачь _ скоком. навскоки. навзаиоди.
Вспомогатсльиьтй _ допоЬ1ога1очии. допо-

Ьтоговии.
Всл'Іздстиіо _ в иаслідо к.
ВЁП'ПМПГНТ'ЕЛЬННЯ ТПЧНН _ ДОППМНГЁІ.ЮЧЕІ.
точка

Всполок _ сполок. трівога. твалт.
Вспышка _ спалакиснна.
Встритить _ зустріти. стрінути. спіткати.
Встр'ізча _ стріча. зустріч. спітканни.
Вотр'вчный _ стрічиии. зуотршннй.
Вотунать- увікодити. вступати. (в бой) ста-
ти до бо1о. (и союз) стати. пристати до спіл-
ки. (в карати) стати на варту.

Втиковтотсвсј,г _ мовчки. ни1нкоЬ1Ь. крадькома.
потай.

Вторник _ вівторок.
Второпик _ капко. покапки. на Швидка.

Втушса _ чіп. Шпўнтч затичка. (в колаж) ма.-
точина. втјглка.

Вход _ виід.
Виодищій журнал _ киитавступник папсрів.
Вчорнтв _ иачорно.
Въ'взд _ в`їзд.
Выбииатъ _ вибиватЬ.-и¬. виганатЬ.-ти. ви-

гонЬовати.
Выбоииа _ вибіи. вибоїиа. (з
Выборка _ вибірки.
Выбр асьтиатвль _ викидач.
Выбор пили _ вибір. обрання Цілі.
Выводиой _ виводнии.
Вывоз _ вивіз.
Выгачнвать _ гатити. вигачувати.
Вьтґиб _ коліио.
Выгоиор _ вимови; докір. догаиа.
Выгода _ вигода. користь.
Выдача _ видаваииа. видача. (ср-шана. ри-

чв1`1}виплата.
Вьтдврисииать _ витримувати-ти.
Выдержка _ видсрзкка. витриманиа.
Выомка _ (и зол-ш) виїЬтка.
Вызов _ виклик.
Вьтом _ ии'ім.
Вызывать _ викликатв.
Вызов в ргишв _ заклик. до зброї.
Вышрыиать. иь1тп¬ритъ _витраиати. виграти.
Выкуп _ окуп. викуп. викупис.
ВЫлазтса- вилазка. виправа. тсрЦЬ.
Вымонна- водории. рівчак. ковдобина.
Вынаданіо- випадання.
Выпр аитса_ Ьтјгштра'. мїштруваини. постава.
Выпутслииа _ горбовина.
Выпуклость _ опјгклість.
Вьтпутслий _ опј'клий.
Выпуштса _ облимівка.
Выражоніо _ вираз.
ВЫраинитЬ.-си _ вирівнити.-си.
Высадка _ висадки.
Выручка _ визвіл. підмога.
Вырз'зз _ виріз.
Высслотс _ висслок. присілок. кртір.
Выслать _ вислатЬ.-н. послати. виридити.
виризкати.

Высщта _ вислуги.. заслуга.
Выоокоторжоотвонньій- урочист ни.
Высота _ височииа. високістЬ. висота. ви-

соч 1нЬ. ворашла.
ВЫстроить.-си _[11111ськс1)шикуват11. устав-
лати.-са. ушикуватигса.

Выстртізлшъ _випалити. стрсльнїти. стріль-
нјгти. стрслити. вистрілитн. бабакнути.

ВыстрсІзл- вистріл. стріл. постріл.
Вьтстр влить _ розстрілати. повистрслъова-
ти. винищити (свинкзнким).

„разова-о) батора.
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Вооружвнів _ узброснни'. зброн. риштјгнок.
армата.

Воортииый _ озброєний. узбросиии. зброй-
ний. арматоваиии. орјокнии.

Вооруишть _ їзбро'іти. озброїти. порнкту-
вати.

Воронка _ воронка; ліика.
Вор от _ водоворот, поворіт.
Воскр осонів _ неділя.
Воспитаиіо _ вииованни.
Воспитаииьтй _ виковаиии.
Воспитьтиать _ виховати. виховувати.
Воспламвивніо _ запалення. спалакнснни.
Воспламвиитъ _ запалити.-си. воспалити.

-си. запалати. занитиса. загоріти.-са.
Воспр втить _ заборонити.
Воспр ощать _ заборонити.
Воспр вщоиів _ заборона. заказ. запрст.
Восток. _ скід.
Вострить _ гостритЬ.-ти.
Виадииа _ влоговииа. западииа.
Впороиаль _ иав про стсцЬ. манівцсм. маиів-

цими.
Впорсд _ вперёд. попсрёду.
Впор111111111111111111 _ міШма.
Впочатлсізиів _ враисінии.
Внлавь _ вплииЬ.
Впошолоса _ півголосом. тикснвко.
Впотьмак _ поночі.
Вр аг _ ворот.
Вр анщобный _ вороокии.
Вр аисдоиать _ иорогувати.
Вр аисостсій _ вразкии. ворозкии.
Вр асплок _ зненацька. несподівано.
Вр ащоиіс _ обсртании.
Вр омонный,-о _ тимчасовииго.
Врыватьси _ вдиратиси.
Всаднитс _ всрковснь. всрШник. всрковсцЬ.
Вокачь _ скоком. навскоки. навзаиоди.
Вспомогатсльиьтй _ допоЬ1ога1очии. допо-

Ьтоговии.
Всл'Іздстиіо _ в иаслідо к.
ВЁП'ПМПГНТ'ЕЛЬННЯ ТПЧНН _ ДОППМНГЁІ.ЮЧЕІ.
точка

Всполок _ сполок. трівога. твалт.
Вспышка _ спалакиснна.
Встритить _ зустріти. стрінути. спіткати.
Встр'ізча _ стріча. зустріч. спітканни.
Вотр'вчный _ стрічиии. зуотршннй.
Вотунать- увікодити. вступати. (в бой) ста-
ти до бо1о. (и союз) стати. пристати до спіл-
ки. (в карати) стати на варту.

Втиковтотсвсј,г _ мовчки. ни1нкоЬ1Ь. крадькома.
потай.

Вторник _ вівторок.
Второпик _ капко. покапки. на Швидка.

Втушса _ чіп. Шпўнтч затичка. (в колаж) ма.-
точина. втјглка.

Вход _ виід.
Виодищій журнал _ киитавступник папсрів.
Вчорнтв _ иачорно.
Въ'взд _ в`їзд.
Выбииатъ _ вибиватЬ.-и¬. виганатЬ.-ти. ви-

гонЬовати.
Выбоииа _ вибіи. вибоїиа. (з
Выборка _ вибірки.
Выбр асьтиатвль _ викидач.
Выбор пили _ вибір. обрання Цілі.
Выводиой _ виводнии.
Вывоз _ вивіз.
Выгачнвать _ гатити. вигачувати.
Вьтґиб _ коліио.
Выгоиор _ вимови; докір. догаиа.
Выгода _ вигода. користь.
Выдача _ видаваииа. видача. (ср-шана. ри-

чв1`1}виплата.
Вьтдврисииать _ витримувати-ти.
Выдержка _ видсрзкка. витриманиа.
Выомка _ (и зол-ш) виїЬтка.
Вызов _ виклик.
Вьтом _ ии'ім.
Вызывать _ викликатв.
Вызов в ргишв _ заклик. до зброї.
Вышрыиать. иь1тп¬ритъ _витраиати. виграти.
Выкуп _ окуп. викуп. викупис.
ВЫлазтса- вилазка. виправа. тсрЦЬ.
Вымонна- водории. рівчак. ковдобина.
Вынаданіо- випадання.
Выпр аитса_ Ьтјгштра'. мїштруваини. постава.
Выпутслииа _ горбовина.
Выпуклость _ опјгклість.
Вьтпутслий _ опј'клий.
Выпуштса _ облимівка.
Выражоніо _ вираз.
ВЫраинитЬ.-си _ вирівнити.-си.
Высадка _ висадки.
Выручка _ визвіл. підмога.
Вырз'зз _ виріз.
Высслотс _ висслок. присілок. кртір.
Выслать _ вислатЬ.-н. послати. виридити.
виризкати.

Высщта _ вислуги.. заслуга.
Выоокоторжоотвонньій- урочист ни.
Высота _ височииа. високістЬ. висота. ви-

соч 1нЬ. ворашла.
ВЫстроить.-си _[11111ськс1)шикуват11. устав-
лати.-са. ушикуватигса.

Выстртізлшъ _випалити. стрсльнїти. стріль-
нјгти. стрслити. вистрілитн. бабакнути.

ВыстрсІзл- вистріл. стріл. постріл.
Вьтстр влить _ розстрілати. повистрслъова-
ти. винищити (свинкзнким).

„разова-о) батора.

Вооруженіе _б_ Выстрелять

Вооруженіе _ узброєння; зброя. риштунок.
армата.

Вооруженный _ озброєний, узброєний. зброй-
ннй. арматований. оружний.

Вооружнть _ узброіти. озброїти. порнхту-
вати.

Воронка _ воронка; лійка.
Вор от _ коловорот, поворіт.
Воскр есеиіе _ неділя.
Воспнтаніе _ виховання.
Воспитанный _ вихований.
Воспнтывать _ виховати. виховувати.
Воснламененіе _ запалення. спалахнення.
Воспламеннть _ залагпити.-ся. воспалити.

-ся. запалати. занитися. загоріти,-ся.
Воспр етнть _ заборонити.
Воспр ещать _ забороняти.
Воспр ещеніе _ заборона. заказ, запрёт.
Восток _ схід.
Вострить _ гострить.-тн.
Внаднна _ влоговнна. западнна.
Впер еваль _ нав про стсць. манівцём` манів-
цими.

Вперед _ вперёд. поперёду.
Впер емежку _ мішма.
Впочатлиніе _ вражіння.
Вплавъ _ вплинь.
Вполголоса _ півголосом. тнхёнько.
Впотьмах _ поночі.
Вр аг _ ворог.
Вр аждебный _ ворожий.
Вр аждовать _ ворогувати.
Вр ажескій _ вражнй. ворожнй.
Врасплох _ зненацька. несподівано.
Вращеніе _ обертання.
Вр еменный,-о _ тимчасовий.-о.
Врьшать ся _ вдиратися.
Всадник _ ворховень. воршник. верховёць.
Вскачь _ скоком. навскокн. навзаводн.
Вспомогательный _ допомогаючий. допо-
моговий.

Вслидствіе _ в наслідок.
Вспомогательная точка _ допомагаюча
точка.

Всполох _ сполох. трівога. гвалт.
Вспышка _ спалахнення.
Встр'нтнть- зустріти стрінути. спіткати.
Встр'ича _ стріча. зустріч спіткання.
Встр'ізчный _ стрічннй. зустрічннй.
Вступать _ увіходнтн. вступати. (в бой) ста-
ти до бою, (в союз) стати. пристати до спіл-
ки. (в карта) стати на варту.

Втихомолку _ мовчки. нишкомь. кргщькома.
потай.

Вторник _ вівторок.
Второпнх _ Хапко. похапки. на швидку.

Втушса _ чіп. шпунт. затнчка. (в колеса) ма.-
точина. втулка.

Вход _ вхід`
Входящій журнал _ книга вступних папёрів.
Вчерн'іѕ _ начорно.
Въ'іззд _ в`їзд.
Выбнвать _ вибивать.-и; виганить.-ти. ви-
гонювати.

Выбоина_ вибій вибоїна (з
Выборка_ вибірки.
Выбр асыватель _ викидач.
Выбор ц'ізлн _ вибір, обрання Цілі.
Выводной _ внводний.
Вывоз _ вивіз.
Выгачнвать _ гатити. вигачуватн.
Вытнб _ коліно.
Выговор _ вимова'. докір. догана.
Выгода _ вигода. користь.
Выдача _ видавання. видача. (грошей, ре-

чей) виплата.
Выдерживать _ внтримувать.-тн.
Выдержка _ видержка. витримання.
Выемка _ (є ваш) виїмка.
Вызов _ виклик.
Выем _ ви'ім.
Вызывать _ вніслнкать.
Вызов в ружье _ заклик. до зброї.
Вышрывать,выигратъ _внгравати. виграти.
Выкуп _ окуп викуп викупнё.
Вылазка- вштазка виправа. герць
Вымонна_ водорий рівчак ковдобина
Выпаданіе_ випадання.
Выправка_ муштра; муштрування. постава.
Выпуклнна _ горбовина.
Выпуклость _ опуклість.
Выпуклий _ опуклнй.
Вынушка _ облямівка.
Выраженіе _ вираз.
Выравнятъ,-ся _ вирівнятн.-ся.
Высадка _ висадка.
Виручка _ визвіл. підмога.
Выр'йз _ виріз.
Выселок _ виселок. присілок. хутір.
Выслать _ вислать.-н. послати. виряднти.
виряжати.

Выслуґа _ вислуги; заслуга.
ВЫсокоторжоственньтй- урочистий.
Высота _ внсочнна. високість. висота. ви-
сочінь. верхівля.

ВЫстронть,-ся _ (військо) шикув ати. устав-
лити.-ся. ушнкуватн.-ся.

Выстр'іѕшггь -випалити. строльнути. стріль-
нутн. стрёлитн. вистрілитн. бабахнути.

ВыстргЬл- вистріл стріл. постріл.
Выстрелять _ розстріляти повистрелюва-
ти. виннщнти (Спіріллнням).

увагою) бавора.



Выстуиать Ы] Гльгбистий

Вьтст'упать _ внстуиатьгти. рушати. виру-
шати. рушити; витинати.-сн_. висувати.-сн.

Вьтступ _ виступ.
Вьггалтсинать _ вииидать.
Вьггннуть фр еит - стати лавеге. ушиьува-
тиса лавсгс.

Вьтнед _ вииід. (алісьнн) вимарш.
Вьннс _ в*гси. геи: начна. клунси. саиви.
Вьгечиый _ тбчннй. в 'тз'їтинийЧ в'гсчаи.
В'йдсмстне _ сфіціа.
Вгйжішвьгйгп _ ввічливий.-с. чемний.-е_. греч-
ний.-е. нсштивий.-е.

Вгйжлинпсть _ ввічливість. чемність. греч-
ність. псштивість.

В'йнчигс _ віначеи.
Вгврньгй _ вірний; певний; ширий. дійсний.
Вир племиьтй _ невірннй. віреламний. зрад-
ливий. арадецьиий.

В'вреитиесть _ мсисебність.
В'йрентнесть пппаданін _ метиебнісгь влу-
чаннн.

Вгйрентньгй _ меисебний.
В'Ізстншс _ вістнии. енсвістнии. вістун. гі-
нець.нссланець.

В'йсть _ вість. вісгна. звістка; нутиа1 псгс-
ласка. исмбвиа.

Вгізс _ вага.
В'йтрсм'ізр _ вігрсмір.
Вгйиа _ віиа. тич на. тичина. мании.
В'виенать _ ставить тичии. віии. тичиги. гич-
кувати.

В'йче _ віче. рада.
В'йшеніе _ тиченнн. тичиув аннн.
В'Ьшить _ але. В'Ёиевать.
Внзгсій _ линиий. груаьинй. чіниий.

Г
Гавань _ гавань. пристань.
Гат _ гас.
Гайгса _ гайиа. шруба. шрубиа.
Галицін _ Галичина.
Галеп _ гальбгі.
Гальгса _ гальиа [мит-'глава катание ).
Гандшггуг _ ваисницн.
Гар ангін _ запорука. гарантія. заруиа.
Гардемарин _ гардемарин.
Гар нитсн _ еалага.
Гар иивеннаи служба _ аалсгбва служба.
Гар цсвать _ гарцгсватн. иснем грати. гер-

цгев ати.
Гать _ гребла. гатиа. загат.
Гауптналга- гав нтваита. ебаита. иалавурнн.
Гвардеец _ гвардіин. сершби.
Гиардін _ гвардіи. сердгсчина.

Гвевдь _ 1) гвівдаич цвли. (але аггі'ь-3г:.ге')1і.л~:на.ггьч
(без делении) шиень. (навігації: є дюжина)
бр ннгаль. (великий є засад-чіткі) ис стиль.
(берега Вашій) цибель; 2) нілан. иілачси
(нгне'ісле знаеш: на навек): З) чін. шпуит.

Геиер алитет _ (е Гнгньвшнщг гиг.) Генеральне
етаманнн.

Генерал _ старшина. генеральний старшина.
Гер ей _ лицарь. герай.
Германін _ Германія. Німеччина.
Герметич есгсій _ Щільний.
Гетмаи _ гетьман. (сын авиа) гетьманение.

гетьманчуи. (асічин) гетьманів на.
Гетмаиствп _ гетьманства. гетьманув аннн.
Геиер альньгй Штаб _ Генеральний Штаб.
Гибель _ егуба. загин. нсгибель.
Гибній _ гнучкий. гнниий. иистний.
Гибкость _ гнучкість.
Гибнугь _ гинути. ґіагнбати. нрспадатн.
Гид _ певсдарь. лев едат арь.
Гильта _ гильеа.
Гимнастика _ гімнастика. руссаниа.
Гичгса _ навїіи.
Глава _ 1) гслева; З) (не налива) бана'. З) вери.
вершби. верисвина'. шпиль; 4] гелев а. ета-
ман. старшина.
Вс глав'із _ на чслі'. 5) (е наша-ла) разділ.

Главарь _ нрив ідцич привадчии. ватажан.
Главенстве - вверииість.
Главенственать _ иаиувати. стамануваги.
верисв адитн.

Главиее тнір емнпе управлеиіе _ гслсвне
тюремне управління.

Главншсемандующій _ гетьман.
Главньгмъ пбр атом _ гелсв ним чинсм.
Главиьгй гсар аул _ гслевна варта.
Гладіатер _ борець. бсець. неребіець.
Глазсм'ізр _ сиемір. далевгад.
Глат.-а _ рис. счі. (Берлін) вірні. бистрі счі.
Онииуть главами _ кинути ансм. сеір-
нут и.

Глатней _ ачний.
Гласис _ гласіс. бсланн.
Глииа _ глина. (чанашнсньнн) глей.
Глинистьій _ глиннстий.
Глубина _ глнбинь. глиб. глнбсчина. глиба-
иість.

Глубинеге _ завглибшки.
В глубину _ у глиб. углибшии. завглибш-

ни.
Глубеній _ глнбавий. (Ці-сата) глибсченннй.
глибечеаний.

Глубенесть _ глибсиість.
Глуией нпзырегс _ глухий исеираи.
Гльгба _ сииб а. брила. груда.
Гльгбистий _ брилистий. грущисггій.

Выстуиать Ы] Гльгбистий

Вьтст'упать _ внстуиатьгти. рушати. виру-
шати. рушити; витинати.-сн_. висувати.-сн.

Вьтступ _ виступ.
Вьггалтсинать _ вииидать.
Вьггннуть фр еит - стати лавеге. ушиьува-
тиса лавсгс.

Вьтнед _ вииід. (алісьнн) вимарш.
Вьннс _ в*гси. геи: начна. клунси. саиви.
Вьгечиый _ тбчннй. в 'тз'їтинийЧ в'гсчаи.
В'йдсмстне _ сфіціа.
Вгйжішвьгйгп _ ввічливий.-с. чемний.-е_. греч-
ний.-е. нсштивий.-е.

Вгйжлинпсть _ ввічливість. чемність. греч-
ність. псштивість.

В'йнчигс _ віначеи.
Вгврньгй _ вірний; певний; ширий. дійсний.
Вир племиьтй _ невірннй. віреламний. зрад-
ливий. арадецьиий.

В'вреитиесть _ мсисебність.
В'йрентнесть пппаданін _ метиебнісгь влу-
чаннн.

Вгйрентньгй _ меисебний.
В'Ізстншс _ вістнии. енсвістнии. вістун. гі-
нець.нссланець.

В'йсть _ вість. вісгна. звістка; нутиа1 псгс-
ласка. исмбвиа.

Вгізс _ вага.
В'йтрсм'ізр _ вігрсмір.
Вгйиа _ віиа. тич на. тичина. мании.
В'виенать _ ставить тичии. віии. тичиги. гич-
кувати.

В'йче _ віче. рада.
В'йшеніе _ тиченнн. тичиув аннн.
В'Ьшить _ але. В'Ёиевать.
Внзгсій _ линиий. груаьинй. чіниий.

Г
Гавань _ гавань. пристань.
Гат _ гас.
Гайгса _ гайиа. шруба. шрубиа.
Галицін _ Галичина.
Галеп _ гальбгі.
Гальгса _ гальиа [мит-'глава катание ).
Гандшггуг _ ваисницн.
Гар ангін _ запорука. гарантія. заруиа.
Гардемарин _ гардемарин.
Гар нитсн _ еалага.
Гар иивеннаи служба _ аалсгбва служба.
Гар цсвать _ гарцгсватн. иснем грати. гер-

цгев ати.
Гать _ гребла. гатиа. загат.
Гауптналга- гав нтваита. ебаита. иалавурнн.
Гвардеец _ гвардіин. сершби.
Гиардін _ гвардіи. сердгсчина.

Гвевдь _ 1) гвівдаич цвли. (але аггі'ь-3г:.ге')1і.л~:на.ггьч
(без делении) шиень. (навігації: є дюжина)
бр ннгаль. (великий є засад-чіткі) ис стиль.
(берега Вашій) цибель; 2) нілан. иілачси
(нгне'ісле знаеш: на навек): З) чін. шпуит.

Геиер алитет _ (е Гнгньвшнщг гиг.) Генеральне
етаманнн.

Генерал _ старшина. генеральний старшина.
Гер ей _ лицарь. герай.
Германін _ Германія. Німеччина.
Герметич есгсій _ Щільний.
Гетмаи _ гетьман. (сын авиа) гетьманение.

гетьманчуи. (асічин) гетьманів на.
Гетмаиствп _ гетьманства. гетьманув аннн.
Геиер альньгй Штаб _ Генеральний Штаб.
Гибель _ егуба. загин. нсгибель.
Гибній _ гнучкий. гнниий. иистний.
Гибкость _ гнучкість.
Гибнугь _ гинути. ґіагнбати. нрспадатн.
Гид _ певсдарь. лев едат арь.
Гильта _ гильеа.
Гимнастика _ гімнастика. руссаниа.
Гичгса _ навїіи.
Глава _ 1) гслева; З) (не налива) бана'. З) вери.
вершби. верисвина'. шпиль; 4] гелев а. ета-
ман. старшина.
Вс глав'із _ на чслі'. 5) (е наша-ла) разділ.

Главарь _ нрив ідцич привадчии. ватажан.
Главенстве - вверииість.
Главенственать _ иаиувати. стамануваги.
верисв адитн.

Главиее тнір емнпе управлеиіе _ гслсвне
тюремне управління.

Главншсемандующій _ гетьман.
Главньгмъ пбр атом _ гелсв ним чинсм.
Главиьгй гсар аул _ гслевна варта.
Гладіатер _ борець. бсець. неребіець.
Глазсм'ізр _ сиемір. далевгад.
Глат.-а _ рис. счі. (Берлін) вірні. бистрі счі.
Онииуть главами _ кинути ансм. сеір-
нут и.

Глатней _ ачний.
Гласис _ гласіс. бсланн.
Глииа _ глина. (чанашнсньнн) глей.
Глинистьій _ глиннстий.
Глубина _ глнбинь. глиб. глнбсчина. глиба-
иість.

Глубинеге _ завглибшки.
В глубину _ у глиб. углибшии. завглибш-

ни.
Глубеній _ глнбавий. (Ці-сата) глибсченннй.
глибечеаний.

Глубенесть _ глибсиість.
Глуией нпзырегс _ глухий исеираи.
Гльгба _ сииб а. брила. груда.
Гльгбистий _ брилистий. грущисггій.

Выступать - ' _ ГльгбІ-істий

Выступать _ виступать.-ти. рушати. виру-
шатн. рушнти; витикати.-ся, висуватн.-ся.

Выступ _ виступ.
Вьггалкивать _ внкндать.
Вытянуть фронт _ стати лавою. ушикува-
тнся лавою.

Выход _ вихід. (війська) внмарш.
Выок _ в'юк. юк: пачка, клунок¬ саквн.
Вьючный _ Ючннй. в`вбчннй. в`ючак.
В'Ьдомство _ офіція.
В'Ьжлнвый,-о _ ввічлавий.-о. чемний,-о. греч-
ннй.-о. поштнвий.-о.

В'Ьжлнвость _ ввічш'твість. чемність. греч-
ність. поштввість.

Вгізнчнк _ віначок.
Вгізрный _вірний'. певний; Щарнй. дійсний.
В'Ёр оломный _ невірннй. віроламний. зрад-
лавий. зрадецький.

В'ізронтность _ можебність.
В'Ьроятность попаданія _ можёбність влу-
чання.

В'Ьронтный _ можебний.
В'Ьстннк _ вістник` оповістник. вістун. гі-
нець. посланець.

В'Ьсть _ вість. вістка. звістка; чутка. пого-
лоска. помовка.

Вгвс _ вага.
В'Ізтром'вр _ вітромір`
Вдвха _ віха. ттігчка. тичтг'гна. манак.
В'Ёховать _ ставить тички. віхи. тт'гчити. тич-
вувати.

В'Ьче _ віче. рада.
В'Ьшеніе _ танення. тичкув ання.
В'Ьшнть _ дае. В'Ёховать.
Внзкій _ лт'тпкий. грузький. чіпкий.

Г
Гавань _ гавань. пристань.
Газ _ гас.
Гайка _ гайка. шруба. шрубка.
Галнція _ Галичина.
Галоп _ гальап.
Галька _ галь ка (кра-'злий камінець ).
Гандшпуг _ важннця.
Гарантія _ запорука. гарантія. зарука.
Гардемарнн _ гардемарин.
Гарннзон _ залага.
Гар ннзонная служба _ залогбва служба.
Гар цовать _ гарцювати. конем грати. гер-
цювати.

Гать _ гребля. гатка. загат.
Гауптвахга_ гав птвахта. обахта. калавурня.
Гвардеец _ гвардіак. сердвок.
Гвард'ш _ гвардія. сердючтігна`

Гвоздь _ 1) гвіздак. цвях. (для ііііјкоепхналь.
(без головки) шпень. (еешшші і тонкий)
бринталь. (великий і зе.¬н_\-'тш'і) костнль.
(дерев Зчншїє) цнбель'. 2) кілбк. кілачок
(повісив шапку на кілок); З) чіп. шпунт.

Генер алнтет _ (в Гетьманщині) Генеральне
отамання.

Генерал _ старшина генеральний старшина.
Гер ой _ лацарь. герой.
Германія _ Германія. Німеччина.
Герметнческій _ щігънт'гй.
Гетман _ гетьман. (син 22030) гетьманенко.
гетьманчук. (дочка) гетьманів на.

Гетманство _ тетьманство. гетьманування.
Генеральный Штаб _ Генеральний Штаб.
Гнбель _ згуба` загнн. погнбель.
Гнбкій _ гнучкий. гннквй. хистквй.
Гнбкость _ гнучкість.
Гнбнуть _ гинути. загибати. пропадати.
Гид _ поводарь. пов одат арь.
Гиль за _ гйтъза.
Гнмнастика _ гімнастика. руханка.
Гнчка _ каъок.
Глава _ 1) голова; 2) (не церкві) баня; З) верх.
вершак. верховнна: шпиль; 4) голова. ота-
ман. старшина.
Во глав'в _ на чолі; 5) (е кнііжтіі) розділ.

Главарь _ прив ідця. нрнводчик. ватажбк.
Главеиство _ зверхність.
Главенствовать _ пануватн. отаманувати.
верховбдити.

Главное тюр емное управленіе _ головне
тюремне управління`

Главнокомандующій _ гетьман.
Главнымъ обр азом _ головним чином.
Главный кар аул _ головна варта.
Гладіатор _ борець. боёцъ. перебієць.
Глазом'Ёр _ окомір. далевгад.
Глаз,-а _ око. очі. (Варте) зіркі. бистрі очі.
Окннуть глазами _ кинути бком. озір-
нутн.

Глазной _ ачннй.
Гласнс _ гласіс. болбня.
Глнна _ глт'гна. (череоненька) глей.
Глнннстый _ гланястий.
Глубина _ глибннь. глиб. глибочииа. глибб-
кість.

Глубнною _ завгш'гбшки.
В глубину _у глиб. угш'тбшки. завглибш-
ки.

Глубокій _ глибакий. (Ііі-'ж-е) глибоченний.
глибочезиий.

Глубокость _ глибокість.
Глухой козырек _ глухий козирок.
Гльтба _ скнба. брала. груда.
Глыбнстий _ бріглистий. груднстий.



Гнет _3_ Деньщнк

Гнет _ гніт. тиск.
Гн'ізздо _ гніздо.
Говорить _ говорити. розмовлитн. казити.
Год _ рік. літо.
Голеиище _ колива.
Голоиор'йз _ Шнбий-голов и.
Гора _ гори. (з плоское: ееркоеааою) поло-
нини; (десант) Шпнль; (нашо-так) могила;
(карт щодо) Шпипь'. (боки сира) згірра; [дае-
не кока шари) підгірра'. (низ дари] обнінока.

Горец _ верковинець. гірник.
Горизонтальиьтй_поземнй.горізонтипьний.
Горизонталь _ горізонтипн. позем-лініа.
Горизонт _ горізонт. вндокруг. неб озвід. кру-
гозір. обрій. позем.

Гористьтй _ гораний. гористнй.
Гори _ горен (і: толще); труби. сурми., су-
ремки

Горный _ горовий. гірний. гірський. гірни-
чнй.

Город _ місто. город.
Горсній _ гірський.
Гостинница _ гостиница. готель; зиізд. корч-

ми.
Государ стззеииьтй _ держав ннй.
Государ ство _ держава.
Готовитьси _ готувитнса. лиштувитиса. лад-
нитнси.

Готоииость _ готовність. поготова. готов ість.
Госпиталъ.-иьтй _ Шпитиль.-ннй. Шпнтале-
вий.

Ір абезк _ грабізк. грабунок.
Грабитель _ грабіжник. карпиз.
Гр адуситпс _ тепломір.
Градус _ грищс. ступінь.
Гражданский _ цівільннй.
Гр ансдаиснаи власть _ цівільна влида.
Гр аната _ ґранита.
Ґраиица _ гриница. кордон. метки.
Граннчнть _ траничнти. ьтежувити.
Граиичиьтй _ кордонннй. граничний. сумезк-

ннй.
Грань _ грань. руб.
Ір афить _ лінтовити.
Ірафа _ грифи.
Гр афлеиьтй _ ліньованнй.
Ґребень _ гребінь.
Гребти _ (ееслом) гребти. громиднтн: (щоб
повернули шееа] табиннтн.

Ґр изза _ 1) грива (г кока); З) краж (цар). Шпнль.
згір'а; З) коси. мілини.

Ґрузило _ грузило. вазкок. грузок.
Ірузить.-си _ трузитн.-сн. нивиэкуватнгсн.
Грузній _ вазккий. тазккий.
Грузовой _ грузовий.
Груз _ груз. ваги. поклизка.

Грунт _ ґрунт.
Группа _ група. гурт. громада. збір.
Іруппировать.-си _ групувитнсн. гуртуви-
тнса. громиднтн.-сн. купнтн.-са.

Ірупиироиаиіе.-р оина _ групувинна. гур-
тувинна.

Ґрида _ 1) рад. стига. 2) краж (дар). коси (на
еоог); З) гридка. градина.

Грязь _ бруд. гразтока. (дуеті-та) тв ань.
Губнть _ губитн. нищнтн. занапащитн. пус-
тоШити. (час) марнувитн. тритити.

Гудон _ гудок.
Пак _ тузк.
Гужом _ гужом. вилкоіо.
Гурт _ згон. гурт.
Гусар _ гусирнн.

Д
Даина _ тіснота. тиск.
Далекий _ далекій. дильиій.
Дальиій _ далекій. дильній.
Дальиобойиость _ далекосизкність.
Дальиозоркій _ далекозорнй.
Дальность _ далечітпз. далекість.
Дальиомгізр _ далекомір. далемір.
Дальиомгйрщин _ далекомірчик.
Дальность выстргйла _ далекосиглість стрі-

лу.
Дамба _ гребла. гитка. загит'. диьтба.
Дата _ дита.
Дача _ кутір. підв орок'. дича.
Дать зали _ дати асу.
Дать толчон _ дати товчок. порук. підштовк-
нутн.

Двшать.-си _ двигатн.-са_. двигнутнса. ру-
катн.-сн_. рушити. в нруШити.

Двтпиеиіе _ рук. иорук. рушеннн. подвиг.
Двшкеніе вперед _ поступ.
Двор _ двір. дворнще. подвірра.
Двуношса _ біди. бідка; двоккогпси.
Дебрь _ котра. пущи; байрик.
Девиз _ гисло. оклнк. зник.
Дежурить _ днтовитн. чергувитн.-с.а. відбу-
вати чергу.

Дежуриий _ черговий. стійчнк.
Дежурная часть _ чергоеа частина.
Дежурный по нараулам _ черговий по вир-
так.

Дежурный офнцер по части _ черговий по
частині старшини.

Денсур ство _ черга. стійка.
Дезертир _ дезертир. утікич.
Декабрь _ грудень.
Деньщтпс _ денщик. Драбинт.

Гнет _3_ Деньщнк

Гнет _ гніт. тиск.
Гн'ізздо _ гніздо.
Говорить _ говорити. розмовлитн. казити.
Год _ рік. літо.
Голеиище _ колива.
Голоиор'йз _ Шнбий-голов и.
Гора _ гори. (з плоское: ееркоеааою) поло-
нини; (десант) Шпнль; (нашо-так) могила;
(карт щодо) Шпипь'. (боки сира) згірра; [дае-
не кока шари) підгірра'. (низ дари] обнінока.

Горец _ верковинець. гірник.
Горизонтальиьтй_поземнй.горізонтипьний.
Горизонталь _ горізонтипн. позем-лініа.
Горизонт _ горізонт. вндокруг. неб озвід. кру-
гозір. обрій. позем.

Гористьтй _ гораний. гористнй.
Гори _ горен (і: толще); труби. сурми., су-
ремки

Горный _ горовий. гірний. гірський. гірни-
чнй.

Город _ місто. город.
Горсній _ гірський.
Гостинница _ гостиница. готель; зиізд. корч-

ми.
Государ стззеииьтй _ держав ннй.
Государ ство _ держава.
Готовитьси _ готувитнса. лиштувитиса. лад-
нитнси.

Готоииость _ готовність. поготова. готов ість.
Госпиталъ.-иьтй _ Шпитиль.-ннй. Шпнтале-
вий.

Ір абезк _ грабізк. грабунок.
Грабитель _ грабіжник. карпиз.
Гр адуситпс _ тепломір.
Градус _ грищс. ступінь.
Гражданский _ цівільннй.
Гр ансдаиснаи власть _ цівільна влида.
Гр аната _ ґранита.
Ґраиица _ гриница. кордон. метки.
Граннчнть _ траничнти. ьтежувити.
Граиичиьтй _ кордонннй. граничний. сумезк-

ннй.
Грань _ грань. руб.
Ір афить _ лінтовити.
Ірафа _ грифи.
Гр афлеиьтй _ ліньованнй.
Ґребень _ гребінь.
Гребти _ (ееслом) гребти. громиднтн: (щоб
повернули шееа] табиннтн.

Ґр изза _ 1) грива (г кока); З) краж (цар). Шпнль.
згір'а; З) коси. мілини.

Ґрузило _ грузило. вазкок. грузок.
Ірузить.-си _ трузитн.-сн. нивиэкуватнгсн.
Грузній _ вазккий. тазккий.
Грузовой _ грузовий.
Груз _ груз. ваги. поклизка.

Грунт _ ґрунт.
Группа _ група. гурт. громада. збір.
Іруппировать.-си _ групувитнсн. гуртуви-
тнса. громиднтн.-сн. купнтн.-са.

Ірупиироиаиіе.-р оина _ групувинна. гур-
тувинна.

Ґрида _ 1) рад. стига. 2) краж (дар). коси (на
еоог); З) гридка. градина.

Грязь _ бруд. гразтока. (дуеті-та) тв ань.
Губнть _ губитн. нищнтн. занапащитн. пус-
тоШити. (час) марнувитн. тритити.

Гудон _ гудок.
Пак _ тузк.
Гужом _ гужом. вилкоіо.
Гурт _ згон. гурт.
Гусар _ гусирнн.

Д
Даина _ тіснота. тиск.
Далекий _ далекій. дильиій.
Дальиій _ далекій. дильній.
Дальиобойиость _ далекосизкність.
Дальиозоркій _ далекозорнй.
Дальность _ далечітпз. далекість.
Дальиомгізр _ далекомір. далемір.
Дальиомгйрщин _ далекомірчик.
Дальность выстргйла _ далекосиглість стрі-

лу.
Дамба _ гребла. гитка. загит'. диьтба.
Дата _ дита.
Дача _ кутір. підв орок'. дича.
Дать зали _ дати асу.
Дать толчон _ дати товчок. порук. підштовк-
нутн.

Двшать.-си _ двигатн.-са_. двигнутнса. ру-
катн.-сн_. рушити. в нруШити.

Двтпиеиіе _ рук. иорук. рушеннн. подвиг.
Двшкеніе вперед _ поступ.
Двор _ двір. дворнще. подвірра.
Двуношса _ біди. бідка; двоккогпси.
Дебрь _ котра. пущи; байрик.
Девиз _ гисло. оклнк. зник.
Дежурить _ днтовитн. чергувитн.-с.а. відбу-
вати чергу.

Дежуриий _ черговий. стійчнк.
Дежурная часть _ чергоеа частина.
Дежурный по нараулам _ черговий по вир-
так.

Дежурный офнцер по части _ черговий по
частині старшини.

Денсур ство _ черга. стійка.
Дезертир _ дезертир. утікич.
Декабрь _ грудень.
Деньщтпс _ денщик. Драбинт.

Гнет _8_ Деньщпк

Гнет _ гніт. тиск.
Гн'Ьздо _ гніздо.
Говорить _ говорити. розмовлити. казати.
Год _ рік. літо.
Голеннще _ холива.
Головор'ізз _ шнбай-голов а`
Гора _ гора. (з плоского верхоєпною) поло-
нина: (завтра) шпиль; (настати) могила;
(верх зара) шпилъ. (боки зара) згірря; (міс-
це колоюрк) підгірря'. (низ- :орм) обніжжа.

Горец _ верховинець. гірник.
Горнзонтапьный_поземий.горізонтапьний.
Горизонталь _ горізонтапя. позем-ліиія.
Горизонт _ горізонт. видокруг. небозвід. кру-
гозір. обрій. позем.

Горнстый _ горяиий. гористнй.
Горн _ горен (і: ковсшє); труба. сурма. су-
ремка.

Горный _ горовий. гірний. гірський. гірни-
чий.

Город _ місто. город.
Горскій _ гірський.
Гостинница _ гостиница. готёль: Заїзд. корч-

ма.
Государ ствеиный _ державний.
Государ ство _ держава.
Готовнться _ готуватися. лаштуватися. лад-
натнся.

Готовностъ _ готовність, поготова¬ готовість.
Госпнталь,-ный _ шпитапь.-ннй. шпит апе-
вий.

Гр абеж _ грабіж. грабунок.
Грабитель _ грабіжник. хартгиз.
Гр адусншс _ тепломір.
Градус _ градус. ступінь.
Гражданскій _ цівільний.
Гражданская власть _ цівільиа влада.
Граната _ граната.
Гранпца _ гряниця. кордон. межа.
Гранпчпть _ гряничнти. межуватн.
Граннчный _ кордонний. Цэяштний. сумеж-

ний.
Грань _ грань. руб.
Гр афить _ лінювати.
Графа _ графа.
Гр афленый _ ліньований.
Гребень _ грёбіиь.
Гребтн _ (єгслом) гребти. громадити: (щоб
товариша; човен] табаиити.

Грнва _ 1) грива (г коня); 2.) кряж (Сар). шпиль.
згір`я; З) коса. мілина.

Грузнло _ грузило. важок. грузок.
Группы-ся _ грузити.-ся. иаваэкуватигся.
Грузкій _ важкий. тяжкий.
Грузовой _ грузоний.
Груз _ груз. вага. поклажа.

Грунт _ грунт.
Группа _ група. гурт. громада, збір.
Группировать,-ся _ групуватнся. гуртува-
тнся. громадити.-ся. купити-ся.

Группированіо,-ровка _ групування. гур-
тування.

Гряда _ 1) ряд. стига; 2) кряж (зір). коса (на
воде); З) гридка. грядина.

Грязь _ бруд. грязтока. (агент) твань.
Г'убнть _ губити. иищити¬ занапащатн, пус-
тошити. (час) марнувати. тратити.

Гудок _ гудок.
Гуж _ гу'І-к`
Гужом _ гужём. вапкою.
Гурт _ зтон, гурт.
Гусар _ гусарин.

Д
Давка _ тісиота. тиск.
Далекий _ далекій. дальній.
Дальній _ далёкій. дальній.
Дальнобойность _ далекосижність.
Дальнозоркій _ далекозорий.
Дальность _ далечінь. далекість.
Дальном'ізр _ далекомір, Далемір.
Дальном'іѕрщик _ далекомірчик.
Дальность выстр'йла _ далекосиглість стрі-

Дамба _ гребля` гатка` загат; дамба.
Дата _ дат а.
Дача _ хутір. підв орок; дача.
Дать залп _ дати ясу.
Дать толчок _ дати товчок. порух. підштовх-
нутн.

Двшать,-ся _ двигатигся. двигнутися. ру-
Хати.-ся. рушати. вирушити.

Двнженіе _ рух. порух. рушення. подвиг.
Двнженіе впер ед _ поступ.
Двор _ двір. дворище. подвірря.
Двуколка _ біда. бідка; двохкошса.
Дебрь _ нетря. пуща; байрак.
Девнз _ гасло. оклнк. знак.
Дежурнть _ днювати. чергувати.-ся. відбу-
ватн чергу.

Дежурннй _ черговий. стійчнк.
Дежурнан часть _ чергова частина.
Дежурньтй по караулам _ черговий по вар-
тах.

Дежурный офицер по части _ черговий по
частині старшина.

Дежурство _ черга. стійка.
Дезертпр _ дезертир. утікач.
Декабрь _ грудень.
Деньщик _ денщик. драбаит.
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Деиеенини кнш¬а _ грошева книги.
Депо _ депо. склад.
Дергапіе _ смвканна. сіпавва. Шарпанна.
Дер еввшка _ дерев'анка. милнцн.
Держать.-сн _ держатн.-са. т1:~нматн.-са.
Дер зкііі _ смілнй. відважнвй'. грїбнй. на-
кабннй.

Дерзновепнпіі _ відважнніі.
Дерзость _відвага. смілнвість'. трубіанство.
Дер ннна тьтчком _ дернвна впоперек.
Дер новый ком _ дернвна.
Десант _ ввсадка.
Демонстр аців _ демонстрація.
Деоигичиый _ десатннй. десаткаввіі.
Дефпле _ дефілё. тіснвна.
Джнтптовать _ гершоватн. конем виграва-
тн.

Джигит _ герць ее ник.
Діаметр _ понеречнннЧ прогін. діаметр.
Дистанція _ дістанціа. відстань, віддаль.
Днспознціп _ діспозіціа. розпорадок.
Дислокація _ діслокаціа. розміщення.
Днстапціонньііі огонь _ дістанційнніі во-
гень.

Диециилиин _ дісціпліна. пеолун військо-
ний.

Днсппплнвар ное взьтсканіе _ дісціплінар-
на кара.

Днсцпплннар ный арест _ дісціплінарннй
арест.

Днсцпплнпар пан рота. баталіоп _ дісціп-
лінарна сатна. ктрінь.

Днспнплнпар пан власть _ дісціплінарна
влада.

Длнна _ довкшна. дов гість.
Длнтель _ нонотїўгнч мерўде.
Длительиыйго _довгочасннй.-о. давтнй.-о.
повільннй.-о.

Длптьсп _ тагтпса. довжатнса. продавжува-
тнса.

Дневальный _ стійчпк.
Дневанье _ стійка.
Дневать _ дніоватн; одбуватн чергу. стійку.
Дневка _ переднівка.
Диеииин _ дневннк. денннк. Щоденннк.
Доблестньтіі _ мјгжній. мјгжнніі. лнцарсь-
ний.

Доблеоть _ мужність. відв ата. лнцарство.
Доброволец _ оиечнйч добров олець. компа-
нісць.

Добьтваніе _ добув анна. добутта'.
Добыча _ здобпча. здобуток. пожава.
Довод _ довід. доказ.
Довольно _ досвть. доволі. годі. буде; чв-

мало. багато.
Довольствіе _ внстачанна. карчі. запас.

Доволь ствовать.-са _ вдовольнатн.-са'. по-
стачатн. достачатн. спожнвлатв.-са. карчї-
ватн.-са.

Довґізр епность _ дов ір снність.
Догадка _ дотадка. домнсел. здогад.
Догадлнвьііі _ догадпнвнй. тамкнй.
Догнать. договпть _ догнатв. нагнатн. на-
ствттн. здогнатн. еўонітн.

Договор _ умава. згода. јгклад.
Дождь _ дощ; (нрашанша) злава. залнва. ла-
вень.

Дожндать _ ждатн. дожндатн. чекати. трі-
ват н.

Дозволеніе _ дозвіл.
Дознаніе _ дознанна.
Дозорньтй _ доеерннй1 дозарца. дозорець.
догладач.

Дозор _ дозор. обкід'. дегляд (не чащ-набј--чае ).
Доказатель ство _ доказ. довід.
Доклад _ доклад. (са-троє.) лапорт. спрово-

здавна.
Докладнап запнска _ подання.
Доктор _ (ш. стан.) доктор: лікарь.
Документ _ докјімент. папір.
Дош _ обов Їазок.
Должность _ їрад. посада. слјјгжба.
Должностное лицо _ службова. урадава
особа

Должностпое пр еетуилеиіе _ службовнй
елечнн.

Долина _ долина; діл. поділ. ннзькоділ. ни-
еини; мене ансскщ цар) межагірра. (аоаса
ее ага ка по ошегесее) балка. (нааоаоа та
шабаш) ар. арок.. (з лесном) баіірак. (тещі-'-
та зо еше бажає. межп др) макітр а. (ее
ееоеынееееееое антена) нридолннон1 (ее нен-
меееееее) одвершок.

Доли _ частка. частвна. пайка. часть; дала.
талан.

Домогать.-сн _ домогатн.-са. добјгватнгса.
Дом _ 1) дім. будинон, (ме-іооееенше) каманвца.

(ааанкш'г гшнськна) горннці. корамн. по-
коі'. (проса-та) ката. (заїзаншї) заїзд. (ме-
нше-шейный) каплаца. каплачка. (з нишком)
Шннок. корчма: 2.) рід. родина.

Доиеееиіе _ донесінна. доповіщенна.
Допестн _ 1) донестиЧ доповіщетн; Е) опо-
віствтн. доповістп. довестн до відома.

Довос _ донас. винде, обмова.
Дополноніе _ 1) доповнення; 2) додаток. до-
дача.

Доиолиитеги..ный-додетнееніїд-о= додеточ-
ний.

Допр ос _ депие"ч винит.
Допуоиить _ допускати. прапускатн.
Допущеиіе _ допуск. допуст. попуск.
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Деиеенини кнш¬а _ грошева книги.
Депо _ депо. склад.
Дергапіе _ смвканна. сіпавва. Шарпанна.
Дер еввшка _ дерев'анка. милнцн.
Держать.-сн _ держатн.-са. т1:~нматн.-са.
Дер зкііі _ смілнй. відважнвй'. грїбнй. на-
кабннй.

Дерзновепнпіі _ відважнніі.
Дерзость _відвага. смілнвість'. трубіанство.
Дер ннна тьтчком _ дернвна впоперек.
Дер новый ком _ дернвна.
Десант _ ввсадка.
Демонстр аців _ демонстрація.
Деоигичиый _ десатннй. десаткаввіі.
Дефпле _ дефілё. тіснвна.
Джнтптовать _ гершоватн. конем виграва-
тн.

Джигит _ герць ее ник.
Діаметр _ понеречнннЧ прогін. діаметр.
Дистанція _ дістанціа. відстань, віддаль.
Днспознціп _ діспозіціа. розпорадок.
Дислокація _ діслокаціа. розміщення.
Днстапціонньііі огонь _ дістанційнніі во-
гень.

Диециилиин _ дісціпліна. пеолун військо-
ний.

Днсппплнвар ное взьтсканіе _ дісціплінар-
на кара.

Днсцпплннар ный арест _ дісціплінарннй
арест.

Днсцпплнпар пан рота. баталіоп _ дісціп-
лінарна сатна. ктрінь.

Днспнплнпар пан власть _ дісціплінарна
влада.

Длнна _ довкшна. дов гість.
Длнтель _ нонотїўгнч мерўде.
Длительиыйго _довгочасннй.-о. давтнй.-о.
повільннй.-о.

Длптьсп _ тагтпса. довжатнса. продавжува-
тнса.

Дневальный _ стійчпк.
Дневанье _ стійка.
Дневать _ дніоватн; одбуватн чергу. стійку.
Дневка _ переднівка.
Диеииин _ дневннк. денннк. Щоденннк.
Доблестньтіі _ мјгжній. мјгжнніі. лнцарсь-
ний.

Доблеоть _ мужність. відв ата. лнцарство.
Доброволец _ оиечнйч добров олець. компа-
нісць.

Добьтваніе _ добув анна. добутта'.
Добыча _ здобпча. здобуток. пожава.
Довод _ довід. доказ.
Довольно _ досвть. доволі. годі. буде; чв-

мало. багато.
Довольствіе _ внстачанна. карчі. запас.

Доволь ствовать.-са _ вдовольнатн.-са'. по-
стачатн. достачатн. спожнвлатв.-са. карчї-
ватн.-са.

Довґізр епность _ дов ір снність.
Догадка _ дотадка. домнсел. здогад.
Догадлнвьііі _ догадпнвнй. тамкнй.
Догнать. договпть _ догнатв. нагнатн. на-
ствттн. здогнатн. еўонітн.

Договор _ умава. згода. јгклад.
Дождь _ дощ; (нрашанша) злава. залнва. ла-
вень.

Дожндать _ ждатн. дожндатн. чекати. трі-
ват н.

Дозволеніе _ дозвіл.
Дознаніе _ дознанна.
Дозорньтй _ доеерннй1 дозарца. дозорець.
догладач.

Дозор _ дозор. обкід'. дегляд (не чащ-набј--чае ).
Доказатель ство _ доказ. довід.
Доклад _ доклад. (са-троє.) лапорт. спрово-

здавна.
Докладнап запнска _ подання.
Доктор _ (ш. стан.) доктор: лікарь.
Документ _ докјімент. папір.
Дош _ обов Їазок.
Должность _ їрад. посада. слјјгжба.
Должностное лицо _ службова. урадава
особа

Должностпое пр еетуилеиіе _ службовнй
елечнн.

Долина _ долина; діл. поділ. ннзькоділ. ни-
еини; мене ансскщ цар) межагірра. (аоаса
ее ага ка по ошегесее) балка. (нааоаоа та
шабаш) ар. арок.. (з лесном) баіірак. (тещі-'-
та зо еше бажає. межп др) макітр а. (ее
ееоеынееееееое антена) нридолннон1 (ее нен-
меееееее) одвершок.

Доли _ частка. частвна. пайка. часть; дала.
талан.

Домогать.-сн _ домогатн.-са. добјгватнгса.
Дом _ 1) дім. будинон, (ме-іооееенше) каманвца.

(ааанкш'г гшнськна) горннці. корамн. по-
коі'. (проса-та) ката. (заїзаншї) заїзд. (ме-
нше-шейный) каплаца. каплачка. (з нишком)
Шннок. корчма: 2.) рід. родина.

Доиеееиіе _ донесінна. доповіщенна.
Допестн _ 1) донестиЧ доповіщетн; Е) опо-
віствтн. доповістп. довестн до відома.

Довос _ донас. винде, обмова.
Дополноніе _ 1) доповнення; 2) додаток. до-
дача.

Доиолиитеги..ный-додетнееніїд-о= додеточ-
ний.

Допр ос _ депие"ч винит.
Допуоиить _ допускати. прапускатн.
Допущеиіе _ допуск. допуст. попуск.
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Денежнан кнша _ грошева книга.
Депо _ депо. склад.
ДорґанівэІ _ смйкання. сіпання. шарпаиня.
Дер евяшка _ дерев `янка. милиця.
Держать,-сн _ держати.-ся. тримати-ся.
Дер зкій _ смілнй. відважннй; грубнй. на-
хабний.

Дерзновенний _ відважннй.
Дер зостъ -відвага. сміливість: грубіянство.
Дер нина тьтчком _ дернина впоперек.
Дер новый ком _ дернина.
Десант _ висадка.
Демонстрація _ демонстрація.
Десятичный _ десатний. десятковнй.
Дефиле _ дефілё. тіснина.
Джигитовать _ герцюватн. конем виграва-
ти.

Джигит _ герць овник.
Діаметр _ поперечник. прогін. діаметр.
Дистанція _ дістанція. відстань, віддаль.
Диспозиція _ діспозіція. розпорядок.
Дислокація _ Діслокація. розміщення.
Дистанціонный огонь _ дістанційний во-
гонь.

Дисциплииа _ дісціпліна. послух військо-
вий.

Дисциплинар нов взьтсканіе _ дісціплінар-
на кара.

Дисциплинар ный арест _ дісціплінарннй
арест.

Дисциплинар ная рота, баталіон _ дісціп-
лінариа сотня. курінь.

Дисциплииар наи власть _ дісціплінарна
влада.

Длина _ довжина. дов гість.
Длитель _ копотун. маруда.
Длительныйго _довгочасний.-о. довгий.-о.
повільний-о.

Длиться _ тягтися. довжитися. продовжува-
тися.

Диевальньтй _ стійчйк.
Дневанье _ стійка.
Дневать _ днюватн; одбуватн чергу. стійку.
Диевка _ передиівка.
Диевнгш _ диёвинк. де'нник. щодённик.
Доблестный _ мужній. мужний. лицарсь-
кий.

Доблесть _ мужність. відвага. лицарство.
Добр оволец _ охочнй. доброволець. компа-
нієць.

Добьшаніе - добування, добутта.
Добьтча _ здобича. здобуток. пожива.
Довод _ довід. доказ.
Довольно _ досить. доволі. годі. буде; чи-

мало. багато.
Довольствіе _ вистачання, харчі. запас.

Довольствовать,-сн _ вдовошэнятигся'. по-
ст ачати. достачати. споживлатн.-ся. харчу-
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Догнать, догонять _ дотнатн. нагнати, на-
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особа.
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слибски) яр. ярок. (з жском) байрак. (Крі-“-
ти зо всих боків, межи гір) макітра. (де
починається долина) придолннок. (се кли-
шється) одвёршок
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Дом _ 1) дім. буданок. (мтїьюсаиии) камяниця.

(великий ітаиськии) горииці. хороми. по-
кої'. (просити) хата. (зиїзсіиии) заїзд, (мс-
„шпюєиигїд каплиця. капличка. (9- паливом.)
шинок. корчма; 2) рід. родина.
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дача.
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ний.

Допр ос _ допит. випнт.
Допускать _ допускати. припускати.
Допущеніе _ допуск. допуст. попуск.



Дорога _10_ Журнал

Дороги _ дорого. Шляк. (еоонгтг) ойтнй: ое-
тсйкнй Шляк. (шт-традиция но гон) тостй-
нецъ. (колона фарша) Чугунко. колія. за-
ліз яйця. (соломи .:. оніооснонооояо) степон о.
польово дорого. (нононоео) стояповнйшляк.

Дарпашнй _ подор оэкній.
Доска _ дош ко. (на. ноонсн-г обо стоят) мос-
тйно. плонйця. (енд-носоно) тес. (око но-
крдош) дроннпя. дронь. (19 еорєнгнсооо) шо-
льое ко. (гнонъно оо панды-мани) беойменко.
(є:штаны) то нт. гонт о

Досмотр _ догляд. огляд. дозір.
Доспгйх _ зброя.
Достявять _ 1) достогн. досяготн. достоно-

тн'. 2) доо'ув отн. доо'јґт н. рокдобјгт н. вйдо-
бугн; З } внймогн. достонотн; 4) внсточотн.
квототн. досточнтн. нйсточнтн.

Достявяться _ достовотн.-ся. внподотн.-ся.
прнподотн.-ся.

Достявпть.-ся _достовнтн. постовнтн. прн-
стовлятн. посточогн. внсточотнгся.

Достойно _ до стовко. прнстовко. посточоння.
Достпнсепіе _ досягнення осягнення.
Достовйр пость _ певність. провдйвість.
Достов'йрпьтй.-о. _ пооннй.-о. провдйенй.-о.
дійсннй.-о.-е. достоменннй. достомонно.

Достоппстно _ вого. ціно. вартість: достой-
нісгь.

Достргйлять _ вйстрілятн. поейстрілятн.
повнсгролтовотн. поенпускотн (нобо'є').

Доступна сть _ до ступність. прнстјіґпність.
Докод _ докід. прно'јгток. корйсть. онск.
Дрепко _ (у сг-інсо) ротнще.
Древесина _ дреннно.
Дренажная нанана _ дреноясннй рік.
Дробппя _ дроойно. шротйно.
Дробь _ 1) дрібіязок. сколкй'. 1) дріо. Шрот;

З) дроо. чостко. чостйно.
Дружба _ дружбач прйязнь. поброгймстно.
Щуяшьтйго _ 1) дрјокнійго. прйягельськнй.
прйяоннй. Е) одностойннй.-о.-е.

.дгл0-дїло¬ооро¬ооло-
Дульцо _ дјгльце.
Дуэль _ поедйнок. герць.
Дыря _ діро. дірко.
Д'ййствптельпо _ спроеді. повно. дійсно.
Дґййствптельпость _ дійсність. певність.
Д'ййстнптельпьтй-дійсннй. пооннй. спровок-
ній.

Д'ййствіе _ дія. подія. чнн. вчйнок. справа.
Д'Ьйствовять _ діят н. чннйтн. ділот н.
Дґййствдтощяя ярмін _ діено ормія.
Д'Ёятельность _діяльність. Чйнність. ділон-

ня.
Дгйло _ діло. спрово. чнн. вчйнок.
Дюйм _ цоль.

Е
Ейрей _ экнд. жндовйн.
Еврейскій _ жндівськнй.
Егерь _ стрілоць. мнслінець.
Едппепіе _ одність; огодо; е'дноння.
Едппобор ец _ бое'пь. перебіець.
Едппооор ство _ поедйнок.
Едпподушпіе _ одно стойність.
Едппооемеп _ земляк.
Едппстно _ Єдність.
Енс _ їжок.
Ель _ ялйно.. смереко. свйрко.
Емкій _ місткйй. носйпчостнй.
Есяул _ осојгл. осовјгл. осовјгло.
Естестнеппьтй.-о _ сеітовйй. прнродннй.-о.
нотурольннй-о. оончойннй-о.

Ефес _ рјгч ко. держок (тайм, маша).

Ж
Жажда _ жодобо. ґного. Жагач около.
Жяясдять _ экодотн. прогнутн.
Жоловяпье _ плото. плот ня.
Жолопйр овяпіе поопції _ тнчкуеоння позі-
ції.

Жандарм _ экондор.
Жара _ жорото. спеко. спекого.
Жяртсій.-о _ Жоръсйй-о. горячнй.-е. полвочнй.
пекјіптнй. воркйй. ворко.

Жяр _ жор. жорото. споко. нор.
Жарь _ споко.
Жать _ нотйскївотн. тйснугн. довйтн. стнс-
когн.

Жгут _ шкут.
Жеол _ полнця. (козацькоїсэ-э-інрънннн) було-
ео. оунчјгк.

Желяпіе _ о оэконня. котіння. (сильна) Жадан-
ня. жодобо.

Желять _ ошкоть. Жодоть.
Жщщок _ экнвіт. шлунок.
Жел'ізоо _ золіоо.
Желгіззпяя дорогя _ чутјгнко. чаігьдігннач колія.
золіонйця.

Жел'йзпьте оппшсп _ трйнн.
Жеггйзпоя полося _штаба, [но колесо) Шйно.
Желйопьтй рудннн: _ рјґдня.
Жердппя _ |іііонтнно. лот-о. перочко.
Жердь _ жердйно. (тонко) тйчка. тнчйно.
Жерло _ пощо.
Жест _ же ст. рук.
Жидкость _ рідкість. ріднно. плнн.
Жплпще _ экнгло. осоля.
Жптещ _ ясйтель. мешконець.
Жур нал _ журнол. дновннк.
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Дорога _ дорога, шлих, (ветка) битий: ве-
ликий шлях, (ст-варовннна на зва) то сти-
нецъ, (залізна борща) Чугунка, колія, за-
лізииця, (селищ «'г-гросєлкоєая.г>) степова,
пошовадорога, (пакті-воза) стовповийшлях.

Дорожний _ подорожній.
Доска _ дошка, (на. номгст або сп-згшо) мо с-
тина. плаииця, (вгтієсана) тес. (для по-
Крієж) драниця. дрань, (І/Ь вершкоєа) ша-
льовка, (тонни: ос гєшльоєкп) безименка,
(вт-тяжка) тоит, гонта.

Досмотр _ догляд, огляд. дозір.
Досп'их _ зброя.
Доставать _ 1) достати. досягати, достава-
ти; 2) добувати, добути, роздобутн, видо-
бути; З) виймати, доставати: 4) внстачати,
хвататн, достачити. вистачитн.

Доставатьсн _ доставатн.-ся, випадати,-ся,
припадати,-ся.

Доставить,-ся _доставити. поставити, при-
ставляти, постачати. вистачатигся.

Доставка _ доставка. приставка., постачання.
Достижеиіе _ досигнення, оситнення.
Достов'ізр ность _ повність. правдивість.
Достов'ізрный,-о, _ повнийго. правдивий,-о.
дійсний,-о,-е, достомёиний, достомённо.

Достоннство _ вага. ціна` вартість: достой-
ність.

Дострдвлять _ вистріляти, повистріляти.
повистрёлювати. повипускати (набої).

Доступность _ доступність. приступність.
Доход _ дохід. прибуток, користь. зиск.
Древко _ (г стєса) ратище.
Древесина _ дровина.
Дренажная канава _ дренажний рів.
Дробина _ дробина, шротина.
Дробь _ 1) дріб"язок. скалки; 2) дріб, шрот;

З) дроб. Частка. частина.
Дружба _ дружба. приязнь, побратимство.
Дрркныйго _ 1) дружнійго. приятелъський.
приязний, 2) одностайиий,-о,-е.

дто _ душіч што рУЛЯІ
Дулъцо _ дульце.
Дуэль _ поєдинок. герць.
Дыра _ діра` дірка.
ДГЬйствнтє-льно _ справді, повно. дійсно.
Д'Ьйствительность _ дійсність. певність.
Д'Ёйсґвительный-дійсиий, певний. справж-
ній.

Д'Ьйствіе _ дія. подія, чин, вчинок, справа.
ДтЬйствовать _ діяти, чинити. Ділат и.
Д'Ьйствутощая армія _ дієва армія.
Д'Ёятельиость _діяльність, чинність, ділан-

ня.
Д'тѕло _ діло, справа, чин, вчинок.
Дюйм _ цалъ.

Е
Еврей _ жид жидовин.
Еврейскій _ жидівськии.
Еґерь _ стрілець. мнслівець.
Единеніе _ ёдність; згода; ёднання.
Едииобор ец _ боєЇЦЬ, перебієцъ.
Единобор ство _ поєдинок.
Едииодушніе _ одно стайність.
Единоземец _ землик.
Единство _ Єдність.
Еж _ їжак.
Ель _ ялина, смерека. свирка.
Емкій _ місткий, насипчастий.
Есаул _ осаул. осавул. осавула.
Естествениый,-о _ св ітовий. природний.-о,
натуральний-0, звичайний-о.

Ефес _ ручка, держаи (шаблі, мечта).

Ж
Жажда _ жадоба, зтага, жата, жада.
Жаждать _ жадати, прагнути.
Жалованье _ плата, платня.
Жалонир ованіе позиції _ тичкуваиня позі-
ції.

Жандарм _ жандар.
Жара _ жарота. спека, спекота.
Жаркій,-о _ жаркий-о, горичий.-е, пашбчий,
пекучий, варкий, варко.

Жар _ жар, жарота, спёка, вар.
Жарь _ спека.
Жать _ натискуватн, тиснути. давити, стис-

кати.
Жгут _ джут.
Жезл _ папиця, (ковані:кої'старшнны) була-
ва. бунчук.

Желаиіе _ бажання, хотіння, (стане) жадан-
ня, жадоба.

Желать _ бажать. жадать.
Желудок _ живіт, шлунок.
Жел'іззо _ залізо.
Жел'Ьзиая дорога _ чутунка, чавунка, копія.
залізниця.

Желіззиые опилки _ трини.
Жел'изная полоса _штаба, (на юэлеса) шина.
Желіѕзный рудиик _ рудня.
Жердина _ баитнна, лата. перёчка.
Жердь _ жердииа. (тонка.) тичка, тичина.
Жерло _ паща.
Жест _ жест, рух.
Жидкость _ рідкість, рідина, плин.
Жнлище _ житло, оселя.
Житель _ яситетъ, мешканець.
Журнал _ журнал, днёвннк.



Забава _11_ Замактзгватьея

З
Забава _ втіка. утіка. забавка. іграшка.
Забар абаннть _ забарабаннтн. затороктітн.
загїркотітн.

Заблаговр еменный.-о _ завчаеннй.-о. завчасјг.
загодя. зараня. зазделегідь.

Заблеетазть _ заблнщатн. блаенутн. заблае-
катн.

Заблуднтьгои _ заблуддтнгея. заблукатн.
Заблуждвнів- номнлка. заблуд.
Забор- баркан. паркан. (з вже) чаетокјл.
Забота_ кланіт. турбата. пеклування.
Заботнтьея_ клопотатн.-ея. неклуватнгея.
дбатн. пнльнуватн.

Заботлнвоеть _дбання. дбаліеть. нештјгван-
ня.

Забр ало _ прнлбяця.
Забраеывать _ 1) закндатн. закннутн'.
некаятн. занедбатн. залвшнтн.

Завертка _ завертка.
Завид'вть _ забачнтн. набачнтн. нагледітн.

Е)за-

назярнтн.
Завненмоеть _ залезкніеть; підлегліеть.
Завннтнтъ _ заґвннтїватн. зашрубуватн.
заґвннчуватн. зашрубовуватн.

Завлад'внів_ зав олодіння. здобуття. овлада.
Завлад'І-зть _ завелодітн. здобјгтн. занятн. но-
еіетн. (ще дгкщн рака) занонвтн.

Заводная лошадь _ заводнтай кінь.
Завод _ завод.
Завод Вннокуренный _ вннокјгрня. вин-
ннця. ґуральня'. Козкевенныіі _ гарбарня'.
Жвотннный _ блш-тарня'. Кирпичный _ Це-
гельня'. Л'Їзеопнльный _ тартак'. М'Ёдно-
нлавнльный _ котлярня; Металлопла-
внльный _ гамарня'. Мыловар внный _
мнлеварня'. Пнвоварвнный _ броварня.
бравар; Поташный _ поташня. буди; Се-
литронный _ буртн: Ствнлинный _ гјгта'.
Сухарный _ еукарннця: Сахарный _ са.-
карня.Цукроварня.

Заводь _ залав. затака. еага.
Завоеваніе- завоювання. здобуття. звото-
вання.

Завоъователь _ завойовннк.
Завоевать _ завоювати. звокзватн. здебјгтн.
підбнтн.

Завозня _ порам. дуб.
Завора _ заеув.
Завор отень _ вшкнзаіця. підейма. підвйга.
Завор от _ поворот, поворотиа.
Заввдомыйго _ відомнй.-о. звіеннй.-о.
Зав'веа _ завіеа. заелана.
Завг'єоный огонь _ вавіошійч заелонннй во-
гонь.

Загибать _ загннатн.
Загнбнна _ закрут. валом.
Затнать _ затнатн. занятн. залггаґтн. займатн.
Заговор _ змев а.
Загорать.-ея _ загорятн.-ея. займатнея. заго-
рітнея. запалнтнея.

Загр аднть. загразкдать _ затородятн. зава-
латн. заетїннтн. загоражуватн. заетунат н.

Загр азкденіе _ загоразкування'. заторада.
Заграничный _ закорданннй. загрянвшннй.
Задача _ завдача. завдання. задання. задача.
Задерзкаше _ задерзкання. затрнмання.
Задерзкнватъ _ задержатн. затрнматн. зунн-
нятн. епннаїтн. затрямуватн'. гаятн.-ея. ба.-
ратнгея.

Задерзкка _ задерзкка. уийн. затайка.
Задннн _ задак.
Задннца _ зад. гјгзно. ерака. гепа. наніетара.
Задор _ заяал. завзяття. заідліеть.
Зазкать _ етяенут н. етнекатн. етяекуватн.
Зажим _ затнек.
Зажимной винт _ затнекуючнй ґвннт.
ЗажиганіоІ _ заналктв ання.
Зазкнгательный _ запашоточнй. занальняй.
Заземленіе _ заземлтовання. заземлення.
Зазор _ зазір.
Зазубрнна _ Щербина, Щерба. зубець. заву-

бенв.
Зазубр нотый _ щербатнй.
Заказ _ 1) заборана. заказ;

(заказ-наб_1.151 в ).
Закалнваніе _ гартування.
Закаливать _ гартуватн. загартавуватв.
Закалка _ тартування'. гарт. затарт.
Закал _ гарт.
Закат _ занід.
Закндной _ закндняй.
Заклешеа _ закленка. нвота.
Закраїна _ край. берег. (наннзгзннвїзаказы} за-
краака.

Заирытів _ закряття; закрнв ання.
Занрытан нознція _ закрнта нозіція.
Закрьшнеа- накрнтта.
Занр'вна _ закрінка.
Заир'внить, занр'внлнть _ закріш'ттн. зміц-
ннтн.зм1цнятн.

Залив _ задав. затака. заводь. заворот. еага.
Залозкеніе _ заклад. основа.
Залояшнк _ заручннк.
Залп _ яеа. еуміетннй етріл.
Дать залп _ датн во);ъ внпалнтн разом.

Заманнвать _ заманюватн. заманнтн.
Замаекнр овать _ заднчиуватнт замаскуватн.
замаекавуват н.

Замакнвятъея. заманнїтьея _ замірятн.-ея.
замакуватнгея. замакнїтнея.

З) замовлення

Забава _11_ Замактзгватьея

З
Забава _ втіка. утіка. забавка. іграшка.
Забар абаннть _ забарабаннтн. затороктітн.
загїркотітн.

Заблаговр еменный.-о _ завчаеннй.-о. завчасјг.
загодя. зараня. зазделегідь.

Заблеетазть _ заблнщатн. блаенутн. заблае-
катн.

Заблуднтьгои _ заблуддтнгея. заблукатн.
Заблуждвнів- номнлка. заблуд.
Забор- баркан. паркан. (з вже) чаетокјл.
Забота_ кланіт. турбата. пеклування.
Заботнтьея_ клопотатн.-ея. неклуватнгея.
дбатн. пнльнуватн.

Заботлнвоеть _дбання. дбаліеть. нештјгван-
ня.

Забр ало _ прнлбяця.
Забраеывать _ 1) закндатн. закннутн'.
некаятн. занедбатн. залвшнтн.

Завертка _ завертка.
Завид'вть _ забачнтн. набачнтн. нагледітн.

Е)за-

назярнтн.
Завненмоеть _ залезкніеть; підлегліеть.
Завннтнтъ _ заґвннтїватн. зашрубуватн.
заґвннчуватн. зашрубовуватн.

Завлад'внів_ зав олодіння. здобуття. овлада.
Завлад'І-зть _ завелодітн. здобјгтн. занятн. но-
еіетн. (ще дгкщн рака) занонвтн.

Заводная лошадь _ заводнтай кінь.
Завод _ завод.
Завод Вннокуренный _ вннокјгрня. вин-
ннця. ґуральня'. Козкевенныіі _ гарбарня'.
Жвотннный _ блш-тарня'. Кирпичный _ Це-
гельня'. Л'Їзеопнльный _ тартак'. М'Ёдно-
нлавнльный _ котлярня; Металлопла-
внльный _ гамарня'. Мыловар внный _
мнлеварня'. Пнвоварвнный _ броварня.
бравар; Поташный _ поташня. буди; Се-
литронный _ буртн: Ствнлинный _ гјгта'.
Сухарный _ еукарннця: Сахарный _ са.-
карня.Цукроварня.

Заводь _ залав. затака. еага.
Завоеваніе- завоювання. здобуття. звото-
вання.

Завоъователь _ завойовннк.
Завоевать _ завоювати. звокзватн. здебјгтн.
підбнтн.

Завозня _ порам. дуб.
Завора _ заеув.
Завор отень _ вшкнзаіця. підейма. підвйга.
Завор от _ поворот, поворотиа.
Заввдомыйго _ відомнй.-о. звіеннй.-о.
Зав'веа _ завіеа. заелана.
Завг'єоный огонь _ вавіошійч заелонннй во-
гонь.

Загибать _ загннатн.
Загнбнна _ закрут. валом.
Затнать _ затнатн. занятн. залггаґтн. займатн.
Заговор _ змев а.
Загорать.-ея _ загорятн.-ея. займатнея. заго-
рітнея. запалнтнея.

Загр аднть. загразкдать _ затородятн. зава-
латн. заетїннтн. загоражуватн. заетунат н.

Загр азкденіе _ загоразкування'. заторада.
Заграничный _ закорданннй. загрянвшннй.
Задача _ завдача. завдання. задання. задача.
Задерзкаше _ задерзкання. затрнмання.
Задерзкнватъ _ задержатн. затрнматн. зунн-
нятн. епннаїтн. затрямуватн'. гаятн.-ея. ба.-
ратнгея.

Задерзкка _ задерзкка. уийн. затайка.
Задннн _ задак.
Задннца _ зад. гјгзно. ерака. гепа. наніетара.
Задор _ заяал. завзяття. заідліеть.
Зазкать _ етяенут н. етнекатн. етяекуватн.
Зажим _ затнек.
Зажимной винт _ затнекуючнй ґвннт.
ЗажиганіоІ _ заналктв ання.
Зазкнгательный _ запашоточнй. занальняй.
Заземленіе _ заземлтовання. заземлення.
Зазор _ зазір.
Зазубрнна _ Щербина, Щерба. зубець. заву-

бенв.
Зазубр нотый _ щербатнй.
Заказ _ 1) заборана. заказ;

(заказ-наб_1.151 в ).
Закалнваніе _ гартування.
Закаливать _ гартуватн. загартавуватв.
Закалка _ тартування'. гарт. затарт.
Закал _ гарт.
Закат _ занід.
Закндной _ закндняй.
Заклешеа _ закленка. нвота.
Закраїна _ край. берег. (наннзгзннвїзаказы} за-
краака.

Заирытів _ закряття; закрнв ання.
Занрытан нознція _ закрнта нозіція.
Закрьшнеа- накрнтта.
Занр'вна _ закрінка.
Заир'внить, занр'внлнть _ закріш'ттн. зміц-
ннтн.зм1цнятн.

Залив _ задав. затака. заводь. заворот. еага.
Залозкеніе _ заклад. основа.
Залояшнк _ заручннк.
Залп _ яеа. еуміетннй етріл.
Дать залп _ датн во);ъ внпалнтн разом.

Заманнвать _ заманюватн. заманнтн.
Замаекнр овать _ заднчиуватнт замаскуватн.
замаекавуват н.

Замакнвятъея. заманнїтьея _ замірятн.-ея.
замакуватнгея. замакнїтнея.

З) замовлення

Забава _11_ Замахиваться

З
Забава _ втіха, утіха, забавка, іграшка.
Забарабаннть _ забарабаиити, заторохтіти,
заґуркотіти.

Заблаговр еменный,~о _ завчаснии,-о, завчасу,
загодя, зараня, зазделегідь.

Заблест'ізть _ заблищати, блиснути, заблис-
кати.

Заблудить,-ся _ заблудити,-ся, заблукати.
Заблужденіе _ помилка, заблуд.
Забор _ баркаи, паркан, (з паль) частокіл.
Забота _ клопіт, турбота, пеклування.
Заботитьсн _ кпопотати,-ся, пеклувати,-ся,
дбати, пищнувати.

Заботливость _дбаиия, дбалість, пеклуван-
ня.

Забр ало _ прилбиця.
Забр асывать _ 1) закидати, закинути: 2) за-
нехаяти, занедбати, залишити.

Завертка _ завертка.
Завид'ізть _ забачити, иабачити, наглёдіти,
назирнтн.

Зависимость _ залёжність; підлоглість.
Завиъггить _ заґвинтуватн, зашрубуватн,
заґвиичувати, зашрубовуватн.

Завлад'ізніе_ заволодіння, здобуття, овлада.
Завлад'вть _ заволодіти, здобути, заняти, по-
сісти, (вроді-'жадає речі) захопити.

Заводная лошадь _ заводний кінь.
Завод _ завод.
Завод Вниокуренный _ винокурня, вин-
ниця, ґуральня', Кожевениый _ гарбария',
Жестннный _ бляхарня', Кирпичный _ Це-
гольня; Л'ізсопильный _ тартак; М'іѕдно-
плавнльный _ котлирня; Металлопла-
вильный _ гамарня; Мыловар енный _
миловарня', Пивоваренный _ броварня,
бровар; Поташный _ поташня, буда; Се
литренный _ бурти: Стеклянный _ гута;
Сухарный _ сухарниця', Сахарный _ са-
харня, цукроварня.

Заводь _ залив, затока, сата.
Завоеваиіе_ завоювання, здобуття, звою-
нання`

Завоюватель _ завойовиик.
Завоевать _ завоювати, звоювати, здобути.
підбити.

Завозня _ пором, дуб.
Завора _ засув.
Завор отень _ важниця, підоима, підвита.
Завор от _ поворот, поворотна.
Зав'Ёдомый,-о _ відомий,-о, звісний,-о.
Зав'ізса _ завіса. заслона.
Зав'исиый огонь _ завісшій, заслониий во-
гонь.

Загибать _ загинати.
Загибина _ закрут, залом.
Загнаґь _ загнати, заняти, залучити, займати.
Заговор _ змова.
Загорать,-с.я _ загорятн,-ся. займатися, заго-
рітися, запалитнся.

Загр адить, заграждать _ затородити, зава-
лити, заступити, загорожуваги, заступатн.

Загр аждеиіе _ загорожування', загорода.
Заграничный _ закордонний, загряиишний.
Задача _ завдач а, завдання, задання, задача.
Задержаиіе _ задержания. затримання.
Задерживать _ задержати, затримати, зупи-
нити, спинити. затримувати'. гаяти,-ся, ба-
рити,-ся.

Задержка _ задоржка, упин. загайка.
Задннк _ задок.
Задница _ зад. гузно` срака. гепа, паністара.
Задор _ запал, завзяття, заідлість.
Зажать _ стиснутн, стискати, стискувати.
Зажим _ затиск.
Зажнмиой винт _ затисауючий ґвинт.
Зажиґаиіе _ запалювання.
Зажиґательный _ запашоючий, запальний.
Заземленіе _ зазе'млювання, заземлення.
Зазор _ зазір.
Зазубрина _ шербииа, Щерба', зубёць. зазу-

беиь.
Зазубр истый _ щербатий.
Заказ _ 1) заборона, заказ; 2.) замовлення

(шт-небудь).
Закалнваніе _ гартування.
Закаливать _ гартувати, загартовувать.
Закалка _ гартувания; гарт, загарт.
Закал - гарт.
Закат _ захід.
Закндной _ закндний.
Заклеша _ заклёпка, нтот а.
Закраїна _ край, берёг, (ггшгтронноїлль за.) за-

Закрытіе _ закриття; закрив ання.
Закрытаи позиція _ закрита позіція.
Закрышка _ иакритти.
Закр'ізпа _ закріпка.
Закр'нпить, закр'вплятъ _ закріпити, зміц-
нити, зміцнити.

Залив _ залив, затока, заводъ, заворот, сата.
Заложеніе _ заклад, основа.
Заложник _ заручник.
Зали _ иса¬ сумістиий стріл.
Дать зали _ дати ису, випалити разом.

Заманнватъ _ замаиювати, заманити,
Замаскир оватъ _ запичкувати, замаскувати,
замасковуват и.

Замахнватъся, замахнутьси _ заміряти,-ся,
замахунати,-ся, замахиутися.



Замая _1з_ Затор

Зимин _ замая.
Зимсдлвиіс _ забар а, гаяиия, загайна.
Замедлнвать, замедлить, замедлить _ гаяги,

-ся, бариги,-ся, загаяти,-ся, зад..1таги,-ся.
Зимвт _ 1) закидання: З) залізна Штаба з про-

гоигнтом: З) иЂ-Чпґгјгра (саму), 4) париаи, бар-

Зимынить _ замикати, злучати.
Замсть _ замсть. завія. мсгалипя.
Зимиини _ замішуваиия, замішаиия.
Замон _ замои.
Замон _ замон.
Зим'вститсль _ засгјгпиии.
Занимитъ _ 1) познчати, визичати', перей-
мати, псрсиати (надо-насіння); займати,
осідати, заиати. осісги (ба-найти т що-
.аабнјь); Е звсргаги увагу, цікавити (ро-с.
ггнэ'псраснняшь), розвазнаги. забавлати, ба-
вити.

Зинимигь по фронт).г _ заступаги по фронту.
Зинимить нир аул _ засгупати, заступити
варту.

Заниматься, заняться _ 1) займатися, пра-
пговаги над. . .', З) займатися, загоратися.

Зииози _ свалка. сиабиа, шпиина.
Зииос _ замст.
Занятіе _діло, роботи. праця, поранна, зай-
иаття.

Занятіе боевой позиціи _ заступаиия б-ої
п-ції.

Западня _ пастиа, яабаги, западна.
Запад _ захід.
.Зипиздьтвить,-ся _ запізиюватися,-ся, спіз-
нати,-ся, барити,-ся, забирати-ся. зага-
яги,-ся.

Запил _ запал (а нзрмшш місця, ба заявляв-
ияяв народ ).

Запис _ запас, припас.
Зиписни _ запис на. Цщла, пндјглна, наргиа.
Записна об арестпванін _ записка на арешт.
Записна об освобозндстпи из под ареста _
записка на увіпьнсния з-піД арсшту.

Запись _ записуваиия. запис.
Зиплоти _ пліт, порон; грабпя.
Запротнтъ, запрещать _ заборонзёгги, зана-
зати, заборона-ги. заказ/уваги.

Запретный _ заназаиий, заиазиий, заборо-
исиий.

Запрет _ заб ороиа. запрст, заказ.
Запрещеніе _ заборона.
Запруди _ грабпя. гатиа.
Запрудить, зипрузнитъ, зипрузнивить _ за-
гатиґги, затамув ати, загачувати.

Запряясна _ запряг. гягло.
Запуснать _ заисяатоваги, исдбати, залиша-
тн; задавнюватн, задавиитн.

Запущвнів _ занадбаиия, заисяаяиия.
Запущенньтйгп - заисдбаиий. зансиаяниа.
Запьшать _ запапати, (сильно) запапаяиотіти.
Зар аза _ зараза, повітря, пошссть.
Заразнтельнпсть - заразттавість.
Заразнтельньтй _ заразпивий, чіпвнй.
Заревп _ проміиия, заграва, зарсво.
Зарасавнна _ иряса, риса.
Зарясав'їзльтй _ ирясавиа.
Зирзнивазть _ зарясавіти, заирзнавіти.
Зир ослиии _ бур'яии, чагари, чагарнав, ијлці.
Зарубина, зарубна _ зарубиа, нарб.
Зарьтвать _ заривати, заиопуваги.
Зараззни _ заруб на.
Зир'Ёчный _ зарічиий, забарсзниий, того-
бічний. тогобоцьииа', зарічаиии. тогобача-
иии.

Зар'вчье _ зарічча.
Заря _ зора. світаиия, досвіток: зоря.
їтренняя з. -рання, світова, зора, зірнзїнця.

Заряднть, заряжать _ иабитн, иабив ати,
зарязнати, зарядиги.

Зарядньтй ящин _ зарядний иароб.
Заряасенньтй _ набитый, зарязнсииа.
Заряд _ иабой. иабій.
Заряясаніе _ иабив аиия. заряз-наиия.
Засада _ засіди, засідиа, засідии', чата, запога.
Бьтть в засад'в _ засідати, чатувати.
Отспнчнть зисидј,г _ псрсчагувати.

Засидиый _ чатовий.
Засиривить _ засмічув ать (стати-там), запо-
рошувать (яорояом), забивати (ями-набуто
нишком).

Зисвг'втло _ за сонця, завидиа.
Заслонка, зислои _ засліииа, заслои, затул,
затулиа.

Зисщти _ вислуги. заслуга.
Зисмотривить _ загпядати.
Засов _ засуй, засувиа.
Засос _ болото, багно, багивїтна. гваиь.
Застава _ застава, рогатиа.
Заставить _ присилувати, змј'сити, приму-
сити, примушувати.

Застивиин _ заручиии.
Зистсясни _ застонна.
Заступ _ заступ, рисналь.
Зисазни _ засіни, січа.
Зас'Ьчтса _ засічва.
Зитворни _ засувиа, завсртиа, защіпна.
Зитвор _ замои.
Затишьо _ бсзвітря', таша, тииомирря.
Затон _ нрайна (посяигёнгг), иоліио, заворотв

[шаг-ш).
Затои _ затои, пяавия.
Зитормозить _ загальмувати.
Зитор _ 1) загір; Е) тісиота, тиси, тисиява.

Замая _1з_ Затор

Зимин _ замая.
Зимсдлвиіс _ забар а, гаяиия, загайна.
Замедлнвать, замедлить, замедлить _ гаяги,

-ся, бариги,-ся, загаяти,-ся, зад..1таги,-ся.
Зимвт _ 1) закидання: З) залізна Штаба з про-

гоигнтом: З) иЂ-Чпґгјгра (саму), 4) париаи, бар-

Зимынить _ замикати, злучати.
Замсть _ замсть. завія. мсгалипя.
Зимиини _ замішуваиия, замішаиия.
Замон _ замои.
Замон _ замон.
Зим'вститсль _ засгјгпиии.
Занимитъ _ 1) познчати, визичати', перей-
мати, псрсиати (надо-насіння); займати,
осідати, заиати. осісги (ба-найти т що-
.аабнјь); Е звсргаги увагу, цікавити (ро-с.
ггнэ'псраснняшь), розвазнаги. забавлати, ба-
вити.

Зинимигь по фронт).г _ заступаги по фронту.
Зинимить нир аул _ засгупати, заступити
варту.

Заниматься, заняться _ 1) займатися, пра-
пговаги над. . .', З) займатися, загоратися.

Зииози _ свалка. сиабиа, шпиина.
Зииос _ замст.
Занятіе _діло, роботи. праця, поранна, зай-
иаття.

Занятіе боевой позиціи _ заступаиия б-ої
п-ції.

Западня _ пастиа, яабаги, западна.
Запад _ захід.
.Зипиздьтвить,-ся _ запізиюватися,-ся, спіз-
нати,-ся, барити,-ся, забирати-ся. зага-
яги,-ся.

Запил _ запал (а нзрмшш місця, ба заявляв-
ияяв народ ).

Запис _ запас, припас.
Зиписни _ запис на. Цщла, пндјглна, наргиа.
Записна об арестпванін _ записка на арешт.
Записна об освобозндстпи из под ареста _
записка на увіпьнсния з-піД арсшту.

Запись _ записуваиия. запис.
Зиплоти _ пліт, порон; грабпя.
Запротнтъ, запрещать _ заборонзёгги, зана-
зати, заборона-ги. заказ/уваги.

Запретный _ заназаиий, заиазиий, заборо-
исиий.

Запрет _ заб ороиа. запрст, заказ.
Запрещеніе _ заборона.
Запруди _ грабпя. гатиа.
Запрудить, зипрузнитъ, зипрузнивить _ за-
гатиґги, затамув ати, загачувати.

Запряясна _ запряг. гягло.
Запуснать _ заисяатоваги, исдбати, залиша-
тн; задавнюватн, задавиитн.

Запущвнів _ занадбаиия, заисяаяиия.
Запущенньтйгп - заисдбаиий. зансиаяниа.
Запьшать _ запапати, (сильно) запапаяиотіти.
Зар аза _ зараза, повітря, пошссть.
Заразнтельнпсть - заразттавість.
Заразнтельньтй _ заразпивий, чіпвнй.
Заревп _ проміиия, заграва, зарсво.
Зарасавнна _ иряса, риса.
Зарясав'їзльтй _ ирясавиа.
Зирзнивазть _ зарясавіти, заирзнавіти.
Зир ослиии _ бур'яии, чагари, чагарнав, ијлці.
Зарубина, зарубна _ зарубиа, нарб.
Зарьтвать _ заривати, заиопуваги.
Зараззни _ заруб на.
Зир'Ёчный _ зарічиий, забарсзниий, того-
бічний. тогобоцьииа', зарічаиии. тогобача-
иии.

Зар'вчье _ зарічча.
Заря _ зора. світаиия, досвіток: зоря.
їтренняя з. -рання, світова, зора, зірнзїнця.

Заряднть, заряжать _ иабитн, иабив ати,
зарязнати, зарядиги.

Зарядньтй ящин _ зарядний иароб.
Заряасенньтй _ набитый, зарязнсииа.
Заряд _ иабой. иабій.
Заряясаніе _ иабив аиия. заряз-наиия.
Засада _ засіди, засідиа, засідии', чата, запога.
Бьтть в засад'в _ засідати, чатувати.
Отспнчнть зисидј,г _ псрсчагувати.

Засидиый _ чатовий.
Засиривить _ засмічув ать (стати-там), запо-
рошувать (яорояом), забивати (ями-набуто
нишком).

Зисвг'втло _ за сонця, завидиа.
Заслонка, зислои _ засліииа, заслои, затул,
затулиа.

Зисщти _ вислуги. заслуга.
Зисмотривить _ загпядати.
Засов _ засуй, засувиа.
Засос _ болото, багно, багивїтна. гваиь.
Застава _ застава, рогатиа.
Заставить _ присилувати, змј'сити, приму-
сити, примушувати.

Застивиин _ заручиии.
Зистсясни _ застонна.
Заступ _ заступ, рисналь.
Зисазни _ засіни, січа.
Зас'Ьчтса _ засічва.
Зитворни _ засувиа, завсртиа, защіпна.
Зитвор _ замои.
Затишьо _ бсзвітря', таша, тииомирря.
Затон _ нрайна (посяигёнгг), иоліио, заворотв

[шаг-ш).
Затои _ затои, пяавия.
Зитормозить _ загальмувати.
Зитор _ 1) загір; Е) тісиота, тиси, тисиява.

Зшиах _17_ Затор

Замах - замах.
Замедленіе _ забара, гаяния. загайка.
Замедливагь, замедлять, замедлить _ ґаяти.

-ся. барити.-ся. загаяти.-ся. задлатигся.
Замет _ 1) закидання: 2) залізна штаба з про-
гоничом: З) кучугура (смог). 4) паркан. бар-

Замыкать _ замикати. злучати.
Замоть _ заметь. завія. метолиця.
Замннка _ замішування. замішання.
Замок _ замок.
Замок _ замок.
Зам'Ёстнтелъ _ заступник.
Занимагь _ 1) позичати. визнчати; перей-
мати. переняти (ною-небудь); займати.
осідати. занати. осісти (ог-небъ'оь д що-
нгбуоь); 2) звертати увагу. цікавити (рос.
ггнтересоєать). розважати. забавлатн. ба-
вити.

Занимать по фронту_ заступати по фронту.
Занимать кар аул _ заступати. заступити
варту.

Заниматъся, заняться _ 1) займатися, пра-
цювати над. . .'. 2) займатися. загоратися.

Заноза _ скалка. скабка. шпичка.
Занос _ замотА
Занятіе _ діло. робота. праця. поранка. зай-
няття.

Занятіе боевой позиція _ заступання б-ої
п-ції.

Западня _ пастка. лабёти. западна.
Запад _ захід`
.Запаздьтвать,-сн _ запізнюватися.-ся. спіз-
нати.-ся. баритнгся. забарйтнгся. зага-
яти.-ся.

Запал _ запал (в гармат-н.: місце, де запалю-
ють корок).

Запас _ запас. припас.
Записна _ запис ка. Цидула. цидулка. картка.
Записна об ар естованін - записка на арешт.
Записна об освобожденіи из под ареста _
записка на увільнения з-під арошту.

Запись _ записування. запис.
Заплота _ пліт. порои; грёбля.
Запретнтъ, запрещать _ заборонити. зака-
зати. заборонити. заказувати.

Запретный _ заказаний, заказний. заборо-
неннй.

Запрет _ заборона. запрот. заказ.
Запрещеніе _ заборона.
Запруда _ гробля. татка.
Запрудить, запружагь, запруживатъ _ за-

татиїти. затамувати, загачувати.
Запряжка _ запряг. тятло.
Запускать _ занехаюватн. недбати. залшна-

ти'. задавнювати. задавннти.

Запущеніе _ заиодбання. занехаяння.
Запущенный,-о _ занёдбаний. занехаяний.
Запылать _ запалати. (сгшьно) запапахкотіти.
Зараза _ зараза. повітря, пошесть.
Заразнтелъность _ заразш'пзість.
Заразнтелъный _ заразливий. чіпкий.
Зарево _ проміння. затрава. зарево.
Заржавнна _ иржа. ржа.
Заржав'влый _ иржавии.
Заржав'нть _ заржавіти. занржавіти.
Зар ослина _ бур”ян1'т. чагарт'ї. чагарит'тк. кущі.
Зарубииа. зарубка _ зарубка. карб.
Зарывать _ заривати. закопувати.
Зар'іззка _ зарубка.
Зар'ізчиый _ зарічний. заборежний. того-
бічиий. тогобоцькии; зарічанин. тогобача-
ини.

Зар'Ёчье _ зарічча.
Заря _ зора. світаиия. досвіток; зоря.
Утреиияя з. _рання. світова. зора. зіршг'шця.

Зарядить, заряжать _ набити. набнв атн.
заряжати. заряш'гти.

Зарпдный ящик _ зарядний кароб.
Заряженный _ набитий. заражений.
Заряд _ набой. набій.
Зарижаніе _ набнв ання. заряжання.
Засади _ засіди. засідка. засідки: чата. залога.
Бьтть в засад'Ь _ засідати. чатувати.
Окончнть засаду _ перечитувати.

Засадный _ чатовий.
Засаривать _ засмічувать (слштгтям). запо-
рошувать (г'юрохом). забивати (чгш.-не(5_1'оь
пишем).

Засв'ізтло _ за сонця. завидна.
Заслонка, заслон _ заспінка. заслон. затул,
затулка.

Заслуги _ вислуга. заслуга.
Загмотр ивать _ затлядатн.
Засов _ засуй. засувка.
Засос _ болото. багно. багнтока. твань.
Застава _ застава. рогатка.
Заставить _ присилувати. змусити. приму-
сити. примушувати.

Заставник _ заручннк.
Застежка _ застіжка.
Заступ _ заступ. рискаль.
Зас'нка - засіка. січа.
Зас'нчка _ засічка.
Затворка _ засувка. завертка. защіпка.
Затвор _ замок.
Затпшье _ безвітря'. тіпп а. тихомт'трря.
Заток _ крайка (тканини). коліно. завороть

(шини).
Затон _ затон. плавия.
Затормознть _ загальмувати.
Затор _ 1) затір'. 2) тіснота. тиск. тиснява.



Затрава _13_ Изгибтгиа

Затрава _ 1) запалювання. запал (страху а
за. вила-ы); Е) панівна (пальисї зброї).

Затр авнть _ 1) зацвиуваги; Е) запапиги. під-
палати (парах а гармат).

Затрудноніо _ трјгдиість. трудиадіа. завада.
псрсшхада.

Зшршншощньтй _ трудиий. утрјгдливий.
сутј'заиий. праириіі.

Зшрщннть _ утрудиїтти. завадити. утруд-
натнч пср сшиадити. псрсшхсшиати.

Затылок _ пстилици. гамал'аи. тил
Стать в затылок _ стать Нгуд:атоіпнц.

Затычка _ затичха. втулка. Чіп. шнунт.
Затннша бон до розси'ізта _ заграмаиии бою
до світанку.

Захватить _ 1) захопити. захаплісваги. за-
иаги. займати; 2) захопити. схспати. за-
стјгиаги. злапаги; З) зупинити. спииаги.

Захлпшса _ хлапавха. хлипах; илимна. плам-
ха. засувха. защіпха.

Захсисдвиіс _ захід. захадиссиии.
Зацгізпа _ зачёиа. илвїічха. так.
Зачнн _ псчаи. псчатси. привсд.
Защолка _ Шіамиа. планка, защіпиа.
Защита _ заслаиа. захист; оборонач схсраиа.
Защитить. защищать _ обороннтн. захис-
тити. бороннтн, сбсрсиаги. захищати. за-
ступатигси.

Защититсльиый _ сбсраииий.
Защнтннк _ абсраисць. застјгпиии.
Защитный цв'ат _ захастииа халір.
Загіззд _ заїззиаиии; загіи.
Заннлоніо _ заава. спсвістиа.
Збрун _ 1) збраи; 2) збрси. (на німадєвхшї м...-
нір) Шара.

Знаніо _ зваиии. стаи. стать.
Звсис _{1.-¬ллааюзє) иільца. стаг.
Зданіо _ бјгдаиси. будава. ІҐіъчгдівла.
Зомлоконный _ граб арсьиий.
Земле-кон _ грабарь. грабар. аллач.
Звмлвтрисвиів _ труп, землетрўо.
Зомлнк _ зсмлаи. иашсисць.
Зомлннка _ зсмлаииа.
Зеркало _ дзархалс. лв'эстрс.
Зигзагссбразиьтй _ иривј'льчастий.
Зигзаг _ нрннўла1 зіґзаг. злом.
Злононіо _ смарід.
Злшзгізщій _ лихсвістиий.
Злсиавгар сииый _ злсумисиий.
Злоунотр облоніо- злсвзииванна. злсвисаґгсіс
Змгізй бумажный _ змін, літавсць.
Знак _ зиаи. призиаха. приимата. сзиаха. зиа-

мсна. (гасларани) шрам. (ага ь1.-'гј-1.:1:..Ш__1.-' йти-Юли.
лбш¬ ща) смјгга. басамаи. (ІІ-діаграми) сииаи;
(флага-Штанги _1. клапана) нлсііиади: булава.
бунчўк, піриач. (эіаишралннші) клан, хспаць.

Зиамсиатсшь _ зиамаииих.
Зиамсисипсвц _ хорунжий. зиамаииий.
Знамя _ асрагва. стиг. зиамсис. (неважно)
прапоранранороць.

Знаніо _ зиаииа. зиатта. відамісгь. свіда-
мість.

Знатно _ добро. дсбрачс. славис. зиамсиаґгс.
Значок _ значок.
Значоніо _ зиачіиии. сала. вага.
Зисй _ спаха. спсхата. псиата. жарата. вар.
Знойный _ псхјгчиа. Шхвариаа. жаркий.
вархай.

Зсв _ илих. нонлнн.
Золото _ златс. золото.
Зоркнй _ зіриий. бачјпіий. зирісай.
Зоркооть _ зіриість.
Зрнтоль _ глядач.
Зритвльиий _ глидиай.
Зритсльиаи свизь _ гладииіі зв'азах.
Зр'ізиіс _ зріх. зср. прсзір.
Зубнло _Шрубсиь (шсшнїішіаа ёшшлаз); зубалс.
Зыбкій _ хигиий. хибісай. хисткий; трисииа.
грјгзьиий.

Зыбкооть _ хагхість. хибхісгь; трасиість.
грузхісгь.

Зьтбь _ триссвииа.
Зибиугь _ мсрзиути.

И
Игп _ ирма. хсрмага. исвала; тагсть.
Игра _ гра. играшха. нгрнщоч грвицс.
Ижднноніо _ асшг. дарасивс. иаіслад.
Изба_хат а. (часа-га) світлаци. (да збігають-
са) збарии. (до на жхгаьі-з'діЬ) пјгстиа.

ІгІзііавить. изііавлить _ визвслати. визво-
лити. виритувати.

Нзбавлсиів _ визвслаииа. визвіл. ра'ЦЁгнонч
норатўнон.

Нтб'Ёнсать _ _запсбігти. уиихати. уннкнутн.
Повестка _ вапиа.
Нзвсстиитс _ вапиаа.
Нзввсттспвый _ валиаиий. вапиастиа.
Нзвивииа _ аривииа. захрут. вахрут. (річ.-
на) асліис. завсрсть.

І/Ізвилистссть _ завсратість.
Нзвиисніс _ вибачсиии. про бачсиии.
Нзвииитсльиый _ вибачииіі.
Іїзвращатъ _ псрсирјгчуват и.
Нзв'ізститъ. изв'ащать _ звісгаги. спсвісги-
ти. звіщати. спсвіщати. дспсвіщати.

Извазстіс _ звістка. вістиа. спсвістха. допо-
вацсиии.

Изтнбнна _ иривииа. захрут. вакрут. (річ-
ка) асліис. завсрсть. зігијгтти.

Затрава _13_ Изгибтгиа

Затрава _ 1) запалювання. запал (страху а
за. вила-ы); Е) панівна (пальисї зброї).

Затр авнть _ 1) зацвиуваги; Е) запапиги. під-
палати (парах а гармат).

Затрудноніо _ трјгдиість. трудиадіа. завада.
псрсшхада.

Зшршншощньтй _ трудиий. утрјгдливий.
сутј'заиий. праириіі.

Зшрщннть _ утрудиїтти. завадити. утруд-
натнч пср сшиадити. псрсшхсшиати.

Затылок _ пстилици. гамал'аи. тил
Стать в затылок _ стать Нгуд:атоіпнц.

Затычка _ затичха. втулка. Чіп. шнунт.
Затннша бон до розси'ізта _ заграмаиии бою
до світанку.

Захватить _ 1) захопити. захаплісваги. за-
иаги. займати; 2) захопити. схспати. за-
стјгиаги. злапаги; З) зупинити. спииаги.

Захлпшса _ хлапавха. хлипах; илимна. плам-
ха. засувха. защіпха.

Захсисдвиіс _ захід. захадиссиии.
Зацгізпа _ зачёиа. илвїічха. так.
Зачнн _ псчаи. псчатси. привсд.
Защолка _ Шіамиа. планка, защіпиа.
Защита _ заслаиа. захист; оборонач схсраиа.
Защитить. защищать _ обороннтн. захис-
тити. бороннтн, сбсрсиаги. захищати. за-
ступатигси.

Защититсльиый _ сбсраииий.
Защнтннк _ абсраисць. застјгпиии.
Защитный цв'ат _ захастииа халір.
Загіззд _ заїззиаиии; загіи.
Заннлоніо _ заава. спсвістиа.
Збрун _ 1) збраи; 2) збрси. (на німадєвхшї м...-
нір) Шара.

Знаніо _ зваиии. стаи. стать.
Звсис _{1.-¬ллааюзє) иільца. стаг.
Зданіо _ бјгдаиси. будава. ІҐіъчгдівла.
Зомлоконный _ граб арсьиий.
Земле-кон _ грабарь. грабар. аллач.
Звмлвтрисвиів _ труп, землетрўо.
Зомлнк _ зсмлаи. иашсисць.
Зомлннка _ зсмлаииа.
Зеркало _ дзархалс. лв'эстрс.
Зигзагссбразиьтй _ иривј'льчастий.
Зигзаг _ нрннўла1 зіґзаг. злом.
Злононіо _ смарід.
Злшзгізщій _ лихсвістиий.
Злсиавгар сииый _ злсумисиий.
Злоунотр облоніо- злсвзииванна. злсвисаґгсіс
Змгізй бумажный _ змін, літавсць.
Знак _ зиаи. призиаха. приимата. сзиаха. зиа-

мсна. (гасларани) шрам. (ага ь1.-'гј-1.:1:..Ш__1.-' йти-Юли.
лбш¬ ща) смјгга. басамаи. (ІІ-діаграми) сииаи;
(флага-Штанги _1. клапана) нлсііиади: булава.
бунчўк, піриач. (эіаишралннші) клан, хспаць.

Зиамсиатсшь _ зиамаииих.
Зиамсисипсвц _ хорунжий. зиамаииий.
Знамя _ асрагва. стиг. зиамсис. (неважно)
прапоранранороць.

Знаніо _ зиаииа. зиатта. відамісгь. свіда-
мість.

Знатно _ добро. дсбрачс. славис. зиамсиаґгс.
Значок _ значок.
Значоніо _ зиачіиии. сала. вага.
Зисй _ спаха. спсхата. псиата. жарата. вар.
Знойный _ псхјгчиа. Шхвариаа. жаркий.
вархай.

Зсв _ илих. нонлнн.
Золото _ златс. золото.
Зоркнй _ зіриий. бачјпіий. зирісай.
Зоркооть _ зіриість.
Зрнтоль _ глядач.
Зритвльиий _ глидиай.
Зритсльиаи свизь _ гладииіі зв'азах.
Зр'ізиіс _ зріх. зср. прсзір.
Зубнло _Шрубсиь (шсшнїішіаа ёшшлаз); зубалс.
Зыбкій _ хигиий. хибісай. хисткий; трисииа.
грјгзьиий.

Зыбкооть _ хагхість. хибхісгь; трасиість.
грузхісгь.

Зьтбь _ триссвииа.
Зибиугь _ мсрзиути.

И
Игп _ ирма. хсрмага. исвала; тагсть.
Игра _ гра. играшха. нгрнщоч грвицс.
Ижднноніо _ асшг. дарасивс. иаіслад.
Изба_хат а. (часа-га) світлаци. (да збігають-
са) збарии. (до на жхгаьі-з'діЬ) пјгстиа.

ІгІзііавить. изііавлить _ визвслати. визво-
лити. виритувати.

Нзбавлсиів _ визвслаииа. визвіл. ра'ЦЁгнонч
норатўнон.

Нтб'Ёнсать _ _запсбігти. уиихати. уннкнутн.
Повестка _ вапиа.
Нзвсстиитс _ вапиаа.
Нзввсттспвый _ валиаиий. вапиастиа.
Нзвивииа _ аривииа. захрут. вахрут. (річ.-
на) асліис. завсрсть.

І/Ізвилистссть _ завсратість.
Нзвиисніс _ вибачсиии. про бачсиии.
Нзвииитсльиый _ вибачииіі.
Іїзвращатъ _ псрсирјгчуват и.
Нзв'ізститъ. изв'ащать _ звісгаги. спсвісги-
ти. звіщати. спсвіщати. дспсвіщати.

Извазстіс _ звістка. вістиа. спсвістха. допо-
вацсиии.

Изтнбнна _ иривииа. захрут. вакрут. (річ-
ка) асліис. завсрсть. зігијгтти.

Затрава _13_ Изгибпна

Затрава _ 1) запалювання. запап (і-іорьщі' в
„та мапи): 2) панівка (папьної зброї).

Затр авить _ 1) зацькуватн: 2) запалити. під-
палати (порах є сармтш).

Затрщиеніе _ трудність. труднація. завада.
перешкода.

Зшрщишещньтй _ трудний. утрудливий.
сутужний. прикрий.

Затрщнять _ утруднити, завадити. утруд-
нятн. перешкодити, перешкоджати.

Затылок _ потилиця. гамаляк. тнл
Стать в затылок _ стать ..гусаком”°.

Затычка _ затичка. втулка. чіп. шпунт.
Затяжка боя до розсв'ізта _ затрштання бою
до світанку.

Захватнть _ 1) захопити. захоплювати. за-
нятн. займати; 2) захопити. схопити. за-
стукати. злапатн'. З) зупинити. спиняти.

Захлопка _ хлипавка. хлипок'. кпамка. плям-
ка. засувка. защіпка.

Захожденіе _ захід. захошкення.
Зац'ізпа _ зачена. кшзочка. так.
Зачин _ почин. початок. привод.
Защелка _ клямка. пламка. защіпка.
Защита _ заслона. захист; оборона. охорона.
Защитить, защищать _ оборонитн. захис-
тити. боронт'гти. обороняти. захищати. за-
ступати.-ся.

Защитнтельный _ оборонний.
Защитник _ обороиець. заступник.
Защитный цв'іѕт _ захистний колір.
За'іззд _ заїзжання'. загін.
Заявленіе _ заава. оповістка`
Збруя _ 1) зброя. 2) зброя. (на німецький ма.-

нтїр) шори.
Зваиіе _ звання. стан. стать.
Звено _ (11 ланцюзг) кільце. стяг.
Зданіе _ будинок. будова. будівля.
Землекопный _ грабарський.
Землекоп _ грабарь. грабар. копач.
Землетрясеніе _ трус. землетрус.
Земляк _ земляк. нашенець.
Земляика _ землянка.
Зеркало _ дзеркало. шостро.
Зиґзагообр азный _ кривульчастнй.
Знгзаг _ кривуля. зіґзаг. злом.
Зловоніе _ сморід.
Зловгіѕщій _ лиховістиий.
Злонам'вр енный - злоумисннй.
Злоупотребленіе- зловживання. зловжиток
Змтізй бумажный _ змія. літавець.
Знак _ знак. призиака. прикмета. ознака. зна-

меио, (товарним) шрам. (влд_і-'дґг.с11-' бан-Юли,
„1601 що) смуга. басаман. (тверогш) синяк'.
(оооп-зоїаства _1-' на заків) клейноди: булава.
бунчук. пірнач. (нокорјаннш'і) кляк копепъ`

Знамеиатель - знаменник.
Зиамеиоиосец _ хорунжий. знаменний.
Знамя _ корогва. стяг. знамено. (невелике)
прапор. прапорець.

Зианіе _ знання. знаття. відомість. свідо-
мість.

Зиатио _ добре. добряче. славно. зиамені'по.
Зиачек _ зиачок.
Значеніе _ значіння` сила` вага.
Зной _ спека. спекота. пекота. жарота. вар.
Знойный _ пекучнй. шкварний. жаркий.
варкїїй.

Зов _ клнк. поклик.
Золото _ злото. золото.
Зоркий _ зіркнй. бачучнй. знркий.
Зоркость _ зіркість.
Зритель _ глядач.
Зрнтельний _ глядний.
Зрительная связь _ глядний зв`язок.
Зр'ізніе. _ зрік. зор. прозір.
Зубило _шрубень (тобшее должно); зубт'шо.
Зыбкій _ хиткий. хибкіїй. хнсткїїй: тряскт'їй.
грузькнй.

Зыбкость _ хяткість. хибкість; тряскість.
грузкість.

Зыбь _ трясовяна.
Зябиугь _ мерзнути.

И
Иго _ ярмо. кормига. неволя: тяготь`
Игра _ гра. играшка. игрнще. грт'пце.
Иждивеніе _ кошт. держиво. наклад.
Изба-хат а. (чисто) світліщя. (де збграють-
ся) зборня. (гјєг не жтеїпнь) пустка.

Избавить, избавлять _ визволатн. визво-
лити. вирятувати.

Избавленіе _ визволення. ви'звіл. рятунок.
порятунок.

Изб'ізжать _ запобігти. уникати. уникнути.
Известка _ ванна.
Известняк _ вапняк.
Известковый _ вапняний. вапнистий.
Извивина _ кривина. закрут. викрут. (Біч-
кы) коліно. завороть.

Извилистость _ заворотість.
Извиненіе _ вибачення. пробачення.
Извинителъный _ вибачиий.
Извращатъ _ перекручуват и.
Изв'Ёстигь, изв'Ёщать _ звістити. сповісти-
ти. звіщати. сповіщатн. доповіщатн.

Изв'ізстіе _ звістка. вістка. оповістка. допо-
віщання.

Изгибииа _ кривииа. закрут. викрут. (річ-
ки) коліно. завороть. зігнуття.



Изгнб _14_ Кавалерія

Изгніі _131113. ІІзгнбнна.
Изгородь _ гаража, агаража_ (3 хеоростг)

тнн_лі1:а___ нліт_ нлетінь, (.311а.1а)чаетаніл,
( 3 133111131111) нірн, (жива) абеада, жнаанліт.

Изгатанленіе _ зготун:-:інннъ злнштнннн.
Изготонтсн _ нйпагат ана.
Издержки _ нндатнн, нтратн.
Ііалаг _ діл, далйна.
Излом _ алам, нерелам, 3алам, 3ащ3ут, наліна.
Налгшна_а1а3.Иагнбнна.
Изм'ізнн _ 3рада, ізрада.
Итм'ізненіе _ зміна, адміна, нереміна, адмі-

нан.
І-Ізм'ізннть, намґйннтъген _ 1) амінйтн, не-
ремінйтн, 3мінйтн, неремінйтн, адмінйтн,
адмінн'тн_-ен', 2) 3раднтн, аражатн, аражу-
аатн.

Изм'ізнннн _ 3радннн, 3радца, (агасаааага
справа) нереаітннн, неренйдчнн, (нараді-
.чаала) перавертень, неренйньчнн.

Нам'йр еніе _ міраннн, абмір, нймір.
Нанаенланать _ аґвалтунатн, анаейлунатн.
ІІзнемаґать _ 3немагатн_ ннанажунатнаь,
нйрітн.

Изнемонсеніе _ анемага.
Изнуреніе _ дне. И:немонсеніе.
Изобрннотть _ананлагн, 3мальануна1ґн, аіаара-
жатн.

Изабраженіе- нйннленнн, 3мал1ананнн, аб-
роз, з`аараженна.

Наабр'йтать _ вйгадатн, аймналнтн, нід-
нрйтн. нннаааднтн.

Нзабр гйтаніе _ нйгадна, нйгад, нйнаа'ід.
І-Ізггйдананіа _ нйелід, разнідна, даалід, да-
алннаенна.

Наеггйданагъ _ нйеліднтн, раан ідатн_ даелі-
дйтн.

Изученіе _ нйнченнн, наука.
ІІзыенганіе. _ нншїнїнаннн, даелідженнн,
раан ідунаннн, разнідна.

Изнщеетна _ ннаарніать.
Ил _ мул, (болез-гшнгні) таань, (нанесение)

наша-Ш, наналана_ (3анаг311111 лед-ном) 3амјчштн.
Имущество _ майна.
Двнжнмае нм. _ руноме. рунаміать.
Недніаі-Шмае нм. _ нерухаме добро, майна.
Государственное нм. _ державне, анар-

боее майна.
Общественное нм.
майна.

Инженер _ інженір.
ІІнженерный _ інженірннн.
Иннціатнна _ ініціатйна, прт'гсеідч нрйанід,

наред. начйн.
Иннціатар _ нрннідца.
Иноеемный _ чужоеамннй.

_ грамадеьне добро,

Инонодец _ ннааад, етунан.
Инетанцін _ інатанціа, уетанааа.
Ннетрумент _ струмант, справа анранйшіа,
нрйетрій.

Инструтсцін _ інетрјгнціа, нанаа.
Инсуртент _ пане-танець.
Интервал _ інтервал, неремажан, нерарна.
Нррегулнрный _ ненаатійннй_ неаталнй,
аначнй, аначенаманннй.

Иенаженіе _ нсунаннн, нівеченнн, перекру-
чунаннн, переїнаншеннн.

Исннніе _ Шїнаннн.
Иснопнтъ _ нйнанатн_ вннанунатн.
Искать _ Шукати.
Исншочать _ нннліачатн, н нлучъітнч вйнатн.
Нсншоченіе _ вйнатан. нй'іман.
Истсшочнтельныйго _ айнліачннй, аааблй-
анйга.

Иенамый _ адшјгнуемнй, нішнјгнїемнй, на-
Шјгнуемнй.

Искусннй _ нмілнй_ 1умілнй, ннрааннй.
Ненуетненный _ штјгчннй. рабленнй.
Испанін _ Гішнанін.
Испнніе _ нйнар.
Исполненіе обязанностей _айаананна обо-
в'нзнів.

Использовать _ нйнарнат ать.
Испранна _ анранна, добре, гаразд.
Испр нвность _ енранніатъ.
Исток _ шнерела, нернанйна річнн.
Источннтс _ джерела, жйла, жннаць, (рас-
аааанш'ё) нананна_ (абрабаанаа) крннйцн.

Иетребнть _ агубйтн, зннщнтнЧ атратнтн,
вйнареннтн, нйааантн.

Истребитель _ ннщйтель, губйтель, егўбцн.
Истребительный _ агјгбннй.
Истребленіе _ стрёітнЧ зщі'іїінЧ 3нйщенна.
ІІснадннй _ ннааднйй.
Исход _ нйнід, нінаць.
ІІечнеленіе _ рахунаннн, нйращъшна, лічба.
Иттн на ннетр'йлы _ нрнашватн на вйетрілн.

І
Ініль _ лйнень.
Інінь _ Чарнень.

К
Кабан _ шннан, ааршма.
Кабель _ кабель, пранід.
Кабщас _ аанаалйн, нідбар.
Каналернег _ наналерйета наманннн, казан.
Каналерійіж'ій _ наналерійеьннй, нінннй.
Каналерін _ наналаріа. нінннцн, нінната.

Изгнб _14_ Кавалерія

Изгніі _131113. ІІзгнбнна.
Изгородь _ гаража, агаража_ (3 хеоростг)

тнн_лі1:а___ нліт_ нлетінь, (.311а.1а)чаетаніл,
( 3 133111131111) нірн, (жива) абеада, жнаанліт.

Изгатанленіе _ зготун:-:інннъ злнштнннн.
Изготонтсн _ нйпагат ана.
Издержки _ нндатнн, нтратн.
Ііалаг _ діл, далйна.
Излом _ алам, нерелам, 3алам, 3ащ3ут, наліна.
Налгшна_а1а3.Иагнбнна.
Изм'ізнн _ 3рада, ізрада.
Итм'ізненіе _ зміна, адміна, нереміна, адмі-

нан.
І-Ізм'ізннть, намґйннтъген _ 1) амінйтн, не-
ремінйтн, 3мінйтн, неремінйтн, адмінйтн,
адмінн'тн_-ен', 2) 3раднтн, аражатн, аражу-
аатн.

Изм'ізнннн _ 3радннн, 3радца, (агасаааага
справа) нереаітннн, неренйдчнн, (нараді-
.чаала) перавертень, неренйньчнн.

Нам'йр еніе _ міраннн, абмір, нймір.
Нанаенланать _ аґвалтунатн, анаейлунатн.
ІІзнемаґать _ 3немагатн_ ннанажунатнаь,
нйрітн.

Изнемонсеніе _ анемага.
Изнуреніе _ дне. И:немонсеніе.
Изобрннотть _ананлагн, 3мальануна1ґн, аіаара-
жатн.

Изабраженіе- нйннленнн, 3мал1ананнн, аб-
роз, з`аараженна.

Наабр'йтать _ вйгадатн, аймналнтн, нід-
нрйтн. нннаааднтн.

Нзабр гйтаніе _ нйгадна, нйгад, нйнаа'ід.
І-Ізггйдананіа _ нйелід, разнідна, даалід, да-
алннаенна.

Наеггйданагъ _ нйеліднтн, раан ідатн_ даелі-
дйтн.

Изученіе _ нйнченнн, наука.
ІІзыенганіе. _ нншїнїнаннн, даелідженнн,
раан ідунаннн, разнідна.

Изнщеетна _ ннаарніать.
Ил _ мул, (болез-гшнгні) таань, (нанесение)

наша-Ш, наналана_ (3анаг311111 лед-ном) 3амјчштн.
Имущество _ майна.
Двнжнмае нм. _ руноме. рунаміать.
Недніаі-Шмае нм. _ нерухаме добро, майна.
Государственное нм. _ державне, анар-

боее майна.
Общественное нм.
майна.

Инженер _ інженір.
ІІнженерный _ інженірннн.
Иннціатнна _ ініціатйна, прт'гсеідч нрйанід,

наред. начйн.
Иннціатар _ нрннідца.
Иноеемный _ чужоеамннй.

_ грамадеьне добро,

Инонодец _ ннааад, етунан.
Инетанцін _ інатанціа, уетанааа.
Ннетрумент _ струмант, справа анранйшіа,
нрйетрій.

Инструтсцін _ інетрјгнціа, нанаа.
Инсуртент _ пане-танець.
Интервал _ інтервал, неремажан, нерарна.
Нррегулнрный _ ненаатійннй_ неаталнй,
аначнй, аначенаманннй.

Иенаженіе _ нсунаннн, нівеченнн, перекру-
чунаннн, переїнаншеннн.

Исннніе _ Шїнаннн.
Иснопнтъ _ нйнанатн_ вннанунатн.
Искать _ Шукати.
Исншочать _ нннліачатн, н нлучъітнч вйнатн.
Нсншоченіе _ вйнатан. нй'іман.
Истсшочнтельныйго _ айнліачннй, аааблй-
анйга.

Иенамый _ адшјгнуемнй, нішнјгнїемнй, на-
Шјгнуемнй.

Искусннй _ нмілнй_ 1умілнй, ннрааннй.
Ненуетненный _ штјгчннй. рабленнй.
Испанін _ Гішнанін.
Испнніе _ нйнар.
Исполненіе обязанностей _айаананна обо-
в'нзнів.

Использовать _ нйнарнат ать.
Испранна _ анранна, добре, гаразд.
Испр нвность _ енранніатъ.
Исток _ шнерела, нернанйна річнн.
Источннтс _ джерела, жйла, жннаць, (рас-
аааанш'ё) нананна_ (абрабаанаа) крннйцн.

Иетребнть _ агубйтн, зннщнтнЧ атратнтн,
вйнареннтн, нйааантн.

Истребитель _ ннщйтель, губйтель, егўбцн.
Истребительный _ агјгбннй.
Истребленіе _ стрёітнЧ зщі'іїінЧ 3нйщенна.
ІІснадннй _ ннааднйй.
Исход _ нйнід, нінаць.
ІІечнеленіе _ рахунаннн, нйращъшна, лічба.
Иттн на ннетр'йлы _ нрнашватн на вйетрілн.

І
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К
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Изгнб _14_ Кавалерія

Изгнб _ она. Изгибнна.
ІІзгородь _ торожа. огорожа. (з твором-нд)
тнн. ліса. пліт. плетінь. (з паль) частокіл.
(з антен) віра. (жвава.) обсада. жнвопліт.

Іізготовленіе _ зготування. влаштування.
Изготовка _ випогот ова.
І/Іздерж'ка _ видатки. втрати.
Излоґ _ діл. долина.
Излом _ злом. перелом. залом. закрут. коліно.
Излучнна _ она. Изгибнна.
Изм'ізна _ зрада. ізр ада.
Изм'вненіе _ зміна. адміна. переміна. одмі-
нок.

Изм'ізнить. измтізнятьгся _ 1) змінити. пе-
реміннтн. змінятн. перемінятн. одміннти.
одмінати.-ся'. 2) зрадити. зражатн. зражу-
вати.

Изм'Ённик _ зрадник, зрадця. (військовій
справі) перевіт ник. пер екндчик. (народ-
ності-н) перевертень. перекнньчик.

Измтізр еніе _ мірання, обмір. вимір.
Изнаснловать _ зґвалтувати. знаснлувати.
Изнемогать _ зиемотати. висиажуватись.
хнріти.

Изнеможеиіе _ знемога.
Изнуреніе _ дна. Изнеможеніе.
Изобраэштъ _внявлати. змальовувати. з”обра-
жати.

Изображеніе _ виявлення. змалюваиия. об-
раз. з`ображення.

Изобр'нтать _ вигадати. вимислити. від-
крати. винаходити.

Изобр'втеніе _ внтадка. витад. винахід.
Изл'вдованіе _ вислід. розвідка. дослід. до-
слідження.

Изслґвдовать _ вислідити. розв ідати. дослі-
дати.

Изученіе _ вивчення. наука.
Изысканіе _ вишукування. дослідження.
розвідувания. розвідка.

Изящество _ вибориість.
Ил _ мул. (болотяншї) твань. (віднесений)

намул. наволока. (занесґш т. щитом) замутшти.
Имущество _ майно.
Движимое им. _ рухоме. рухомість.
Недвнжнмое им. _ нерухоме добро. майно.
Государственное им. _ державне. скар-

бове майно.
Общественное им. _ громадське добро.
майно.

Инженер _ інженір.
Инженерный _ інженірний.
Иниціатнва _ ініціатива. привід. призвід.

перед. почт'тн.
Иннціатор _ привідця.
Иноземный _ чужоземний.

І-Іноходец _ иноход. ступак.
Инстанція _ інстанція. установа.
Инструмент _ струмент. справа. справнлля.
пристрій.

Инструкція _ інструкція. наказ.
Инсургент _ повстанець.
Интервал _ інтервал, перемежок. перерва.
Иррегулярный _ непостійний. несталий.
охочнй. охочекомонний.

Искаженіе _ псування. нівечення. перекру-
чування. переїнакшення.

Исканіе _ шукання.
Ископать _ викопати. викопувати.
Искать _ шукати.
Исключить _ виключати. в илучати. виняти.
Исключеніе _ внняток. вн'імок.
Искшочнтещный,-о _ ваключний. особла-
вий.-о.

Искомый _ ошукуемий. відшукуемий. по-
шукуємий.

Искусннй _ вмілий. умілий. вправний.
Искуственный _ штучний. роблений.
Испаніи _ Гішпаиія.
Испаніе _ внпар.
Исполненіе обязанностей _виконання обо-
в`язків.

Использовать _ внкористать.
Исправно _ справно. добре. торазд.
Исправность _ справність.
Исток _ джерело. верховйна річки.
Источник _ джерело. жила. живець. (рос-

когтанітіїк) копанка. (оброблгннй) криниця.
Истребить _ згубт'пи. знищити. стратити.
викоренити. внбавити.

Истребитель - нищіттель. тубитель. згуб ця.
Истребительный _ згубний.
Истребленіе _ страта. згуба. знищення.
Исходний _ виходннй.
Исход _ вихід. кінець.
Исчисленіе _ рахування. вирахування, лічба.
Нтти на вистр'ізлы _ прямувати на вистріпи.

І
Іюль _ лапеиь.
Іюнь _ червень.

К
Кабан _ шииок. коршма.
Кабель _ кабель. провід.
Каблук _ закаблук. підбор.
Кавалерист _ кавалериста. комонник. козак.
Кавалерійскій _ кавалєрійський. кінний.
Кавалерія _ кавалє'рія. кінниця. кіннота.



Кааарма _15_ Китай

Катарма _ кааарма. касарня. [т аолорожщїа)
куріъш.

Кааарменный _ кааармовий. курінний.
Казак _ козак.
Кааацкій _ козацький. козачий.
Кавачнна _ казаки. козацтво. козатчина. (ао-

аллака країна).
Казенное имущество _ державне. скарб аве
майно.

Казна _ казна. скарб.
Кавначей _ скарбник. скарбівничий.
Кавначейство _ скарбниця. скарбівниця.
Казнь _ кара. скараиия. страта.
Каленіе _ (про метали) гартування. тарт.
Калібр _ калібр. розмір. міра.
Калітка _ фіртка. квіртка.
Калоріметр _ тепломір.
Каменоломня _ камеиоламня. каменарня.
Каменоломщнк _ камеиир.
Каменщшс _ щігларт мїрівщик.
Камень _ камінь.
Пр еткновенія _ перешкода.
Кр асутольный _ катній. наріжний.
Мельннчный _ жореи.
Точильиый _ брус. брусок, точило.
Надгробный _ надтробок.
Мешсій _ жорств а. ріник. (з шоп-голка;

крик-шаг) скалкуватий. [Що видатна-ав дава-
л-залаі) плитний.

Камни подводные _ клипні.
Кампанія _ компанія. покід.
Камышннв: _ очерат. комиШі.
Камыш _ очерат. комиш.
Канава _ рів. рівчак. канава. (щодо ваш) діль-
ниця. (щоб збгоало вода.) риштак: фоса.

Канал _ канал. перекіп. (а море) протока.
(авиа-домі.: чи. ) исила.

Канат _ канат. линва. лина. [бла породив) ко-
дала.

Кандалы _ кайдани. закони. лјгта.
Канифоль _ натвиця. канифолія.
Канонада _ стрілянина. канонада.
Каноннр _ тармаш. Цушкарь.
Канцелярія _ канцелирія. писарня.
Капитан _ капитаи.
Капитуляція _ капітулиція. віддання.
Капишон _ відлота. бородиця.
Кашсан _ самолав. лабети.
Кара _ кара.
Карабнн _ карабии.
Караван _ караваи. валка.
Карандаш _ карандаш. оліваць.
Караулнть - стеретти. вартуватн. берегти.
пильнувати. чатувати.

Караушса _ стороиска. калавјі'рня.
Караул _ ст'оротка. варта.

Вступить на кар аул _ стати на варту.
Стоять на караутгв - одбуватн варту. сто-
ити на варті.

Взять под кар аул _ ввити під варту.
Ефр ейтор скій _ мала.
Унтер-офнцерскій _ звичайна.
Офнцерский _ велика.
Главный _ головна.
Со знаменем _ анаманна.
Почетный к-л _ почасна. варта.

Караульная служба _ вартова слуэкб а.
Карауль ное помтізщеніе _ вартів ниця.
Караульный начальник _ вартівиичий.
Караульный наряд _ вартовий нарид.
Караульный унтер-офнцер _ поміШник вар-
тівиичото.

Караул! _ і'валт.г
Кар аульный _ вартовий вартівник; стороисо-
вий.

Карта _ мапа. карта.
Каре _ кара. батава. батова.
Картеиь _ картача.
Картон _ кардон. тектјгда.
Картуз _ пачка.
Карцер _ карцер. буцетарня.
Каски _ Шелом. Шишак.
Касса _ скарб. каса'. скарбниця.
Касир _ скарбник. касир.
Каталог _ каталог: реестр. список.
Категорія _ ґатјгнок. катетаріа.
Катер _ байдак. (а агіноіоожтра) Чайка.
Катет _ кат ет. примка.
Каток _ коток. качалка.
Качество _ икість'. прикмата. добротність.
Квадр ат _ квадрат.
Квитанція _ квитанція. квиток.
Квартира _ кватиря.
Квартнріер _ квартир`ар
Киартнрио-бавачное расцелоисеніе _ ров-
полот табором-ностоем.
Стоять на квартирах _ стояти постосм.

Квартира-бивак _ табор-по стій.
Кеньгн _ новстаники.
Керосин _ тас. карасин.
Киданіе _ кидання. вертання. метання.
Кнль _ киль. (ог-'кб атака) днище.
Кннясал _ киишкал. чиитал.
Кнтвкальный окон _ кингокагшиий окіп.
Кнпятильинк _ казан.
Кнпяток _ окрін.
Кирас _ нанцирь. панцер.
Кнраснр _ панцнрннк. панцарник.
Кирка _ копаниця. мотика; оскард.
Кирпич _ цатла.
Кнстень _ кнстань. обушок.
Китай _ Хина.
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Караульная служба _ вартова слуэкб а.
Карауль ное помтізщеніе _ вартів ниця.
Караульный начальник _ вартівиичий.
Караульный наряд _ вартовий нарид.
Караульный унтер-офнцер _ поміШник вар-
тівиичото.

Караул! _ і'валт.г
Кар аульный _ вартовий вартівник; стороисо-
вий.

Карта _ мапа. карта.
Каре _ кара. батава. батова.
Картеиь _ картача.
Картон _ кардон. тектјгда.
Картуз _ пачка.
Карцер _ карцер. буцетарня.
Каски _ Шелом. Шишак.
Касса _ скарб. каса'. скарбниця.
Касир _ скарбник. касир.
Каталог _ каталог: реестр. список.
Категорія _ ґатјгнок. катетаріа.
Катер _ байдак. (а агіноіоожтра) Чайка.
Катет _ кат ет. примка.
Каток _ коток. качалка.
Качество _ икість'. прикмата. добротність.
Квадр ат _ квадрат.
Квитанція _ квитанція. квиток.
Квартира _ кватиря.
Квартнріер _ квартир`ар
Киартнрио-бавачное расцелоисеніе _ ров-
полот табором-ностоем.
Стоять на квартирах _ стояти постосм.

Квартира-бивак _ табор-по стій.
Кеньгн _ новстаники.
Керосин _ тас. карасин.
Киданіе _ кидання. вертання. метання.
Кнль _ киль. (ог-'кб атака) днище.
Кннясал _ киишкал. чиитал.
Кнтвкальный окон _ кингокагшиий окіп.
Кнпятильинк _ казан.
Кнпяток _ окрін.
Кирас _ нанцирь. панцер.
Кнраснр _ панцнрннк. панцарник.
Кирка _ копаниця. мотика; оскард.
Кирпич _ цатла.
Кнстень _ кнстань. обушок.
Китай _ Хина.

Казарма _1§_ Китай

Казарма _ казарма. касарня. (у зад-дорожнє)
курінь.

Казармеиный _ казармовий. курінний.
Казак _ козак.
Казацкій _ козацький. козачий.
Казачииа _ казаки. козацтво. козатчнна. (ко-

зацька країна).
Казеиное имущество _ державне. скарб ове

майно.
Казна _ казна. скарб.
Казначей _ скарбник. скарбівнт'тчий.
Казначейства _ скарбниця. скарбівнт'щя.
Казнь _ кара. скарання. страта.
Каленіе _ (про малыми.) гартування. гарт.
Калібр _ калібр. розмір. міра.
Калітка _ фіртка. хвіртка.
Калоріметр _ тепломір.
Каменоломня _ каменоломня. каменарня`
Камеиоломщик _ каменар.
Каменщик _ муляр. мурівщнк.
Камеиь _ камінь.
Пр еткновеиія _ перешкода.
Кр асугольный _ кутній. наріжний.
Мешничный _ жорен.
Точильиый _ брус. брусок. точило.
Надгробный _ надгробок.
Мелкій _ жорств а. рінак. (з досягати-ш:
аромат) скшткуватий. (що леэюппь шт-
э-эшмл) штатний.

Камни подводные _ клнпні.
Кампанія _ компанія. похід.
Камышншс _ очерёт. комиші.
Камыш _ очерёт. комиш.
Канава _ рів. рівчак. канава. (арт-'з села) діль-
ниця. (щоб збгсшш вода) риштак: фоса.

Канал _ канал. перекіп. (є морі) протока.
(анатомн чн. ) жила.

Каиат _ канат. ланва, лина. (ам діаграма) ко-
дала`

Каидалы _ кайдани. закони, пута.
Канифоль _ живиця. канифолія.
Каноиада _ стрілянина. канонада.
Канонир _ гармаш. пушкарь.
Канцелярія _ канцеларія. пнсарня.
Капитан _ капитан.
Капитуляція _ капітулація. піддання.
Канишон _ відлоґа. бороднця.
Кашсан _ самолов. лабёти.
Кара _ кара.
Карабин _ карабни.
Караваи _ караван. валка.
Караидаш _ карандаш. олівець.
Караулить _ стерегти. вартувати. берегти.
пильнувати. Чатуватн.

Караулка _ сторожка. калавурня.
Караул _ ст орожа. варта.

Вступить на кар аул _ стати на варту.
Стоять на караул'і; _ одбувати варту. сто-
ати на варті.

Взять под кар аул _ взяти під варту.
Ефр ейтор скій _ мала.
Уитер-офицерскій _ звичайна.
Офицерскнй _ велака.
Главный _ головна.
Со знамеием _ знамённа.
Почетный к-л _ почаснаварта`

Караулъная служба _ вартова служба.
Караульиое пом'ізщеніе _ вартів наця.
Караущиый начальник _ вартівш'тчий.
Караульиый наряд _ вартовнй нарад.
Караутшиый уитер-офицер _ помішнт'тквар-
тівначого.

Караул! _ ґвалт!
Караульиый _вартовий. вартівш'тк; сторожо-
вай.

Карта _ мапа, карта.
Каре _ каре'. батава. батова.
Картечь _ картёча.
Картон _ кардон. тектуда.
Картуз _ пачка.
Карцер _ карцер. буцегарня.
Каска _ шелом. шншак.
Касса _ скарб. каса'` скарбнт'щя.
Касир _ скарбник. каст'тр.
Каталог _ каталог: реестр. список.
Категорія _ ґатунок. категорія.
Катер _ байдак. (у зшщгзожшє) чайка.
Катет _ кат ет. прямка.
Каток _ коток. качалка.
Качество _ Якість; прикмёта. добротність.
Квадрат _ квадрат.
Квитанція _ квитанція. квиток.
Квартира _ кватиря.
Квартир'ер _ квартир'є'р.
Квартир ио-бавачиое расположеиіе _ роз-
полог табором-постоєм.
Стонть на квартирах _ стоатн постоєм.

Квартир о-бивак _ табор-постій.
Кеньги _ повстяникн.
Керосин _ тас. карасин.
Киданіе _ надання. вёргання. метання.
Киль _ кнль. (сі-гід судна) днаше.
Кинжал _ кинджал. чинтал.
Киижальный окон _ кннджальний окіп.
Кипятильиик _ казан.
Киияток _ окріп.
Кирас _ панциръ. панцер.
Кирасир _ панцирннк. панцёрннк.
Кирка _ копант'тця. мотика: оскард.
Кирпич _ цёгла.
Кистеиь _ кнстёнь. обушок.
Китай _ Хина.



Клидоі--нцс _15_ Корчма

Кладбище _ кладовище. (коло нирки-іі) Цваа-
тирь. (.:.нк.¬ік`тн.1`осько} окопнсько.

Кладонь _ підвалини.
Кладован _ комори. низки. (оооііноосько) Шпи-
клір.

Кладь _ кладка., поклаіка. ваги.
Клапан _ клинок. клипоць.
Клариет _ килирнот.
Клевои _ сторчак (колін іоі'111оііьіниок олінніос
коиооло).

Клевач _ оскорд.
Клинои- (Щоби) вістрк. ліско. зилікко.
Клии- клин. зиплішки.
Клнч _ по клик.
Кшоч _ ключ; шксрсло. нснла. ашвець іоііо.
Нсточнии.

Клип _ китнчки. цјнрки.
Клнча _ Школи.
Книга арестованных _ книга влкнів.
Кнопка _ гвіздок. цваШок.
Ковиа _ кув иннн. підковувиннн.
Консук _ коікјнк.
Котли _ псрсдок (а посол); тиган (коли оо-
снііошіско м.__1.-'шаааа.:).

Козырок _ кознрок.
Колобатьсн _ вагитиса.
Колішеетво- кількість. число.числснність.
Коловор от _ св ордсл. свёрдло.
Колод езь _ колодазь. [котшіоокш'Ю криниця.
Коломаіи. _ коламааь1 шмаровадло.
Колоиизатор _ оеадчай.
Колоннст _ ооадчай.
Колонна _ стовп. (_1.1 оііїісьщг) битови. кольони.
Колонін _ колонія. слобода.
Колосншс _ [о сораох) рушт.
Колпак _ ковпик.
Копчак _ сатийдак. сийдик.
Кол _ кіл. кілок. прикол. гострокіл. тачка,
тачйаа.

Кальтшеи _ кілочок. приколснь.
Кольцевой- кільчатай.
Кольцо- кішщат обід. каблўакач (оли сара-Ш)
ринки.

Кошкчута _ пинцнр.
Кошочій _ кошачий, калькай.
Командировать _ внпривлатн. (з: оодінніск-

нам.) ордааувати.
Командировиа _ ордннувиннл. коктиндиров-

ка. випрови.
Командонать-коминдувити. старшинївити.
Комплентованіе _ комале ктуа аааа.
Камендаит _ комендант.
Комендаитеиое упранлонів _ комондинтсь-

ка управа.
Коіи _ труда, трўдка.
Кривой _ конвой; вирти.

Под конвоєм _ під вартою.
Конвонровать _ конвотовити. виртув ити.
Коивойиан команда _ конвойни команда.
Конец _ кіноць'. край.
Ваоиец _ до краю, до остинкї. до роштн.
В иоип'а _ на кінці. ни прикінці.

Коиичееиій _ коаічаай; етоашавай. гостро-
веркай.

Коииица _ ооо. Каналорін.
Конный _ кінний. кінськнй.
Кононод _ конов од.
Кононнзь _ пјнта'. прнпін. коноваз.
Конопатнть _ конопитити. Шпит'ліовити.
Конструкція _ устрій. констрјі'нкціа.
Контннонт _ сукоділ.
Контрабанда _ пачкорство.
Контрабанднст _ пичкирь. пачковоз.
Кешрибуцін _ окуй. динина. ко нтрибјфціл.
Контролер _ контролір. повірннк.
Контролнр овать _ контролювати. повірити.
Контур _ зарие1 контур.
Конусньтй _ конусовий.
Коиїе _ конус; стіжок.
Конфнскипін- конфіскити.
Конь _ кінь.
КонІок _ конток. стионннй.
Коиюшин _ стани. коаа'ошаа.
Копать _ копати. рити.
Копейише- пікінор г(ко-ок. _1нЗбооскіііїнс .сон..н.)
Копор- укріп. акріа.
Копировать _ копіювати.
Копін- копіа. випис. спнс.
Копоть _ саіки. кіпоть.
Копьтто _ копито.
Копь _ копиітьна. рудокопна. (санна) глааа-

Ще1 (оо11..нко)випнарки. (соли) оолааааач (всм-
линодо оі'сіілли) шаатаЧ (залізо.) рјнднн.

Копье _ спис. копіо.
Копьовнщо _ ратаще.
Кор аоль _ кор иболь.
Кордогардін _ буцатараа.
Кордои _ кордон. цсп (оо'ёськооіоі).
Кор еииой _ адараай.
Кор ма _ корми.
Кормило _ стсрно. дсіисно. корми. (каша ноіо-
нио)трспло.

Кор мовище _ випас. пиши. пистівннк.
Кор мовоо _ карчовс. карчові гроші.
Кор новой _ 1) стсрновийј. 2) аарчовай.
Кор мчій _ стсрник. отераачай.
Кор иет- аорўаэкай.
Кор омьтело- коромисло. (і эаарааа) бугий.

[1- колооиза) исуривоїш. (ін о' анонс..)ручки.
Коррндор _ коридор.
Кор сар_ уш калч ушкуйиак.
Корчма _ корчми. шинок.

Клидоі--нцс _15_ Корчма

Кладбище _ кладовище. (коло нирки-іі) Цваа-
тирь. (.:.нк.¬ік`тн.1`осько} окопнсько.

Кладонь _ підвалини.
Кладован _ комори. низки. (оооііноосько) Шпи-
клір.

Кладь _ кладка., поклаіка. ваги.
Клапан _ клинок. клипоць.
Клариет _ килирнот.
Клевои _ сторчак (колін іоі'111оііьіниок олінніос
коиооло).

Клевач _ оскорд.
Клинои- (Щоби) вістрк. ліско. зилікко.
Клии- клин. зиплішки.
Клнч _ по клик.
Кшоч _ ключ; шксрсло. нснла. ашвець іоііо.
Нсточнии.

Клип _ китнчки. цјнрки.
Клнча _ Школи.
Книга арестованных _ книга влкнів.
Кнопка _ гвіздок. цваШок.
Ковиа _ кув иннн. підковувиннн.
Консук _ коікјнк.
Котли _ псрсдок (а посол); тиган (коли оо-
снііошіско м.__1.-'шаааа.:).

Козырок _ кознрок.
Колобатьсн _ вагитиса.
Колішеетво- кількість. число.числснність.
Коловор от _ св ордсл. свёрдло.
Колод езь _ колодазь. [котшіоокш'Ю криниця.
Коломаіи. _ коламааь1 шмаровадло.
Колоиизатор _ оеадчай.
Колоннст _ ооадчай.
Колонна _ стовп. (_1.1 оііїісьщг) битови. кольони.
Колонін _ колонія. слобода.
Колосншс _ [о сораох) рушт.
Колпак _ ковпик.
Копчак _ сатийдак. сийдик.
Кол _ кіл. кілок. прикол. гострокіл. тачка,
тачйаа.

Кальтшеи _ кілочок. приколснь.
Кольцевой- кільчатай.
Кольцо- кішщат обід. каблўакач (оли сара-Ш)
ринки.

Кошкчута _ пинцнр.
Кошочій _ кошачий, калькай.
Командировать _ внпривлатн. (з: оодінніск-

нам.) ордааувати.
Командировиа _ ордннувиннл. коктиндиров-

ка. випрови.
Командонать-коминдувити. старшинївити.
Комплентованіе _ комале ктуа аааа.
Камендаит _ комендант.
Комендаитеиое упранлонів _ комондинтсь-

ка управа.
Коіи _ труда, трўдка.
Кривой _ конвой; вирти.

Под конвоєм _ під вартою.
Конвонровать _ конвотовити. виртув ити.
Коивойиан команда _ конвойни команда.
Конец _ кіноць'. край.
Ваоиец _ до краю, до остинкї. до роштн.
В иоип'а _ на кінці. ни прикінці.

Коиичееиій _ коаічаай; етоашавай. гостро-
веркай.

Коииица _ ооо. Каналорін.
Конный _ кінний. кінськнй.
Кононод _ конов од.
Кононнзь _ пјнта'. прнпін. коноваз.
Конопатнть _ конопитити. Шпит'ліовити.
Конструкція _ устрій. констрјі'нкціа.
Контннонт _ сукоділ.
Контрабанда _ пачкорство.
Контрабанднст _ пичкирь. пачковоз.
Кешрибуцін _ окуй. динина. ко нтрибјфціл.
Контролер _ контролір. повірннк.
Контролнр овать _ контролювати. повірити.
Контур _ зарие1 контур.
Конусньтй _ конусовий.
Коиїе _ конус; стіжок.
Конфнскипін- конфіскити.
Конь _ кінь.
КонІок _ конток. стионннй.
Коиюшин _ стани. коаа'ошаа.
Копать _ копати. рити.
Копейише- пікінор г(ко-ок. _1нЗбооскіііїнс .сон..н.)
Копор- укріп. акріа.
Копировать _ копіювати.
Копін- копіа. випис. спнс.
Копоть _ саіки. кіпоть.
Копьтто _ копито.
Копь _ копиітьна. рудокопна. (санна) глааа-

Ще1 (оо11..нко)випнарки. (соли) оолааааач (всм-
линодо оі'сіілли) шаатаЧ (залізо.) рјнднн.

Копье _ спис. копіо.
Копьовнщо _ ратаще.
Кор аоль _ кор иболь.
Кордогардін _ буцатараа.
Кордои _ кордон. цсп (оо'ёськооіоі).
Кор еииой _ адараай.
Кор ма _ корми.
Кормило _ стсрно. дсіисно. корми. (каша ноіо-
нио)трспло.

Кор мовище _ випас. пиши. пистівннк.
Кор мовоо _ карчовс. карчові гроші.
Кор новой _ 1) стсрновийј. 2) аарчовай.
Кор мчій _ стсрник. отераачай.
Кор иет- аорўаэкай.
Кор омьтело- коромисло. (і эаарааа) бугий.

[1- колооиза) исуривоїш. (ін о' анонс..)ручки.
Коррндор _ коридор.
Кор сар_ уш калч ушкуйиак.
Корчма _ корчми. шинок.

Кладбище _16_ Корчма

Кладбище _ кладовище. (кошт церкви) цвин-
тарь. (жадає/зоне) окописько.

Кладень _ підвалина.
Кладован _ комора, хижа. (ѕромаось ка)шпи-
хлір.

Кладь _ клажа. поклажа. вага
Клапан _ хлипок. хлипёць.
Клариет _ калариёт.
Клевок _ сторчак (коли рами-итак злі-'чає
невдала).

Клевач _ оскард.
Клинок _ (шаблі) вістрн. лізко, залізко.
Клин _ клин. заплішка.
Кпич _ поклик.
Ключ _ ключ; джерело. жила. жнвёць і она.
Источник.

Клин - затичка. Цурка.
Кляча _ Шкапа.
Книга арестованных _ книга вязнів.
Кнопка _ гвіздок. цвяшок.
Ковка _ кув ання, підковування.
Кожух _ кожјгх.
Козли _ передок (а тік/звон); таган (коли по-

сті-шалено музика-ггг і).
Козырек _ козирок.
Колебаться _ вагатися.
Количество _ кількість. число, численність.
Коловор от _ св ёрдел. св ёрдло.
Колодезь _ колодязь. (неаштбокшї) криниця.
Коломазь _ коломазь. шмаровтїдпо.
Колоиизагор _ осадчнй.
Колонист _ осадчий.
Колонна _ стовп. (т війську) батова. кольона.
Колоиія _ колонія. слобода.
Колос-ник _ (є зорнах) рушт.
Колпак _ ковпак.
Кончан _ сагайдак. сайдак.
Кол _ кіл. кілок. прикол¬ гострокіл, тт'тчка,
тичнна.

Колышек _ кілочок` приколеиь.
Кольцевой _ кільчатнй.
Кольцо _ кільцё, обід. каблучка. (кіл/'т скрши)
рихва.

Кольчута _ панцир.
Кошочій _ колвочий. колький.
Командировать _ виправляти. (з доручен-

ням.) ординувати.
Командировка _ ордннув ання. командиров-

ка. виправ а.
Командовать _командувати, старшинувати.
Комплектованіе _ компле кгув аиня.
Комендант _ комендант.
Комендантское управленіе _ комендантсь-
ка управа.

Ком _ труда, грудка.
Конвой _ конвой; варта`

Под конвоєм _ під вартою.
Конвоировать _ конвоюватн. вартувати.
Конвойная команда _ конвойна команда.
Конец _ кінёць; край.
Вкоиец _ до краю. до останку. до рёшти.
В конц'із _ на кінці. на прикінці.

Коническій _ конічний; стожковий. гостро-
ворхий.

Конница _ она. Кавалерія.
Коиный _ кіииий. кінськнй.
Коновод _ конов од.
Коновязь _ пута; прнпін, коновяз.
Конопатить _ конопатити. шпаїлювати.
Конструкція _ устрій. конструкція.
Континент _ суходіл.
Контрабанда _ пачкарство.
Контр абандист _ пачкарь, пачковоз.
Контрибуція _ окуй. данина. контрибуція`
Контролер _ контролір. повірник.
Коитр олнр овать _ контролювати, повіряти.
Контур _ зарнс. контур.
Конусный _ коиусовий.
Конус _ конус'. сгіжок.
Конфискація _ конфіската.
Копь _ кінь.
Конюх _ конюх. стаённий.
Конюшия _ станя. контошня.
Копать _ копати. рити.
Копейник _ пікінёр (козак, _гзёшєнш? стісам).
Копер _укріп. окріп.
Копировать _ копіювати.
Копія _ копія, випис, спнс.
Копоть _ сажа. кіпогь.
Копыто _ копйто.
Копь _ копальня. рудокопия. (шини) глини-

ще. (єдина) вапнярка¬ (соли) соляніщя. Зем-
ляншо ответы) шахта¬ (заліза) рудня.

Копье _ спис. копіє'.
Копьевище _ ратищс.
Корабль _ кораболъ.
Кордегардія _ буцигария.
Кордон _ кордон. Цеп (етиловий).
Кор енной _ ядёрний.
Кор ма _ корма.
Кормило _ сгерно. демоно. карма. (кошт ниш-
тст) трепло.

Кор мовище _ випас. наша. пастівник.
Кор мовое _ харчовё. харчові гроші.
Кор мовой _ 1) сгерновий; 2) харчовий.
Кор мчій _ стерник. стсрничий.
Кор нет _ Хорунжий.
Кор омысло _ коромисло. (1: терезгє) бугай.

(т колооязя) журавёль, (т дзвонст) ручка.
Корридор _ коридор.
Кор сар _ уш кал. ушкуйник.
Корчма _ корчма. шинок.



Коса _ 1 _ Кутцанье

Коса _ коса'. (на морі) коса. стрілка. ріг.
Косой _ косий. кривий.
Косой огонь _ навскісннй вогонь.
Косо-пришізгшньтй огоиь _ навкосоприціпь-
ний вогонь.

Костер _ огнитцс. огнисько. багаття. (11;о1111л1з-
кг; 11-1.11.1с) зкариво.

Костр нна _ ко стриця.
Костьгль _ кастур; милнця.
Котел _ казан. котал.
Котельная _ паровичня.
Котлина _ ков баня. имя. глибина (в сетку).
Кетленнна _ ннзина. улогавнна. долина. ви-
долннок.

Кофе _ кава.
Кочевать _ таборув ат н. кочуватн.
Кочевище _ таборище. кочовище. кочо-
висько.

Кочевой _ кочовий. перекозкий.
Кочегар _ паровичний.
Кочка _ грудка. [_зб.) груда. грудня. купа. ку-
пнна

Кочкарнпк _ купина.
Кочковатьій _ грудов атий.
Краеугольньгй _ кутній. наріясний. основ-
ний.

Кража _ крадіж. злодійство.
Край _ 1) край. кінаць. берег, круг, (коорди-
нп) вінця. (сі-кіно) облавок. руб, рубець;
2) край. краіна. сторона. (ку-1115111.) чузкнна.

Крайне _ дуже. вальми. надто. надміру.
Крайній _ крайній. скрайній. останній.
По крайней мгізргй _ принаймні.

Крайния плоть _ 1) залупа. Е) кенечннй. над-
звичайний

Крайность _ 1) крайність. скрута. притуга.
пригода; 2) надмірність.

Краснор'ізчіе _ красномавність.
Краска _ краска. фарба. барва.
Кратер _ ґсокерсла. сопук. кратер.
Кратковременньтй.-о _ не довгий. скоротач-
ний. короткочасний. недовгочасний.-о.

Кремль _ замок. кріпость. фортеця.
Крестовидньгй _ крсщатий.
Крестообразно _ навкрсст. окрест. в пере-
краса

Кривизна _ кривина. крнвизна.
Кризис _ криза.
Крнтичесгсій _ критичний.
Крик _ крик. гук. покрик.
Кристаштгпіесгсій _ кришталавнй.
Кристалл _ кришталь.
Криштальньгй _ кришталавнй.
Кровля _ крівля. покрівля. всрк. дак.
Кр овопр олитіе _ кровопролиття. різани-

на.

Кровопролитньгй _ крівавнй.
Кровотеч еніе _ кров отача. кров отік.
Кровь _ крів. кров. мазка.
Кромгіз _ окрім. крім. опріч.
Кругозор _ кругоглад. вндокруг.
Кругом _ акруг. округи. навкруги. навко-
ло.

Крут _ круг. коло. кружек.
Крупный _ великий.
Крутизна _ круче, крутість.
Крушеніе _ зруйнування. розонтти.
Крьгльцо _ ганок. ґанок. (варті наш ґпняом)
підцашок. (без еср.т„1=)рундук. скоди.

Крышка _ покришки. накришка. віко. па-
дуба.

Кр'йнкій _ міцний. цупкий. кріпкий. здоро-
вий. сишзннй. дуэкий.

Кр'ізпостной _ кріпостний. замковий. фор-
тачннй.

Кр'ізпость _ 1) міць. міцність. кріпота. твар-
дість. сила; 2.) кріпость. окріп. фортаця.
замок. цітадаля.

Кргогс _ гак. гачок. кргок. крточок.
Крязк _ крюк, насмо. стяг.
Кстати _ до речі. до діла. наруч.
Кубичесгсій- кубічний
Куб _ 1) (о11.11 нанесену) аламонк. ламбнк.

З) куб.
Кузнец _ ковапь.
Кузница _ кузня.
Кузнечиь1й_ коваль ський.
Купец- крамарь. купець.
Купно _ вкупі. разом. гуртом. спільно
Купол _ оаня.
Курган _ могила. (межззепа) копець. (з 1111:-

-1о-“) Штутга-
Курень _ курінь.
Курок_ курок. зайчнк.
Курьер _ гінаць. кур ср.
Кусов: _ кус. шмат. кавалок. (хліба) скиба.

(оорізокпй з края-3) окраєць. окрайчик.
(м Їзсп) криШ еник. (чеѕо-яна116111 . 11 1.1:кого)
дріб ок. (цукру-1) грудка. грудочка. (долару-_.
ггг-машина) клапоть. Шматина.

Кустар ник _ чагарник. чагарня'к. чагарь. (е
бояш) байрак.

Куст _ кущ.
Кукня _ кукня. пекарня.
Куча _ 1) купа. куча. кучугура. Е.) багато.
сила. тиск (людей. кіззпкіе).

Кучер _ візник. возниця. погоннч. машта-
лір.

Кушак _ пояс. пас.
Кушанье _ страва. потрава. ізка. іство. (еп-
реяе) варсво. (речник) нечаня. (сксдікъине)
скоромнна. (1'11'сне) піснина.

Коса _ 1 _ Кутцанье

Коса _ коса'. (на морі) коса. стрілка. ріг.
Косой _ косий. кривий.
Косой огонь _ навскісннй вогонь.
Косо-пришізгшньтй огоиь _ навкосоприціпь-
ний вогонь.

Костер _ огнитцс. огнисько. багаття. (11;о1111л1з-
кг; 11-1.11.1с) зкариво.

Костр нна _ ко стриця.
Костьгль _ кастур; милнця.
Котел _ казан. котал.
Котельная _ паровичня.
Котлина _ ков баня. имя. глибина (в сетку).
Кетленнна _ ннзина. улогавнна. долина. ви-
долннок.

Кофе _ кава.
Кочевать _ таборув ат н. кочуватн.
Кочевище _ таборище. кочовище. кочо-
висько.

Кочевой _ кочовий. перекозкий.
Кочегар _ паровичний.
Кочка _ грудка. [_зб.) груда. грудня. купа. ку-
пнна

Кочкарнпк _ купина.
Кочковатьій _ грудов атий.
Краеугольньгй _ кутній. наріясний. основ-
ний.

Кража _ крадіж. злодійство.
Край _ 1) край. кінаць. берег, круг, (коорди-
нп) вінця. (сі-кіно) облавок. руб, рубець;
2) край. краіна. сторона. (ку-1115111.) чузкнна.

Крайне _ дуже. вальми. надто. надміру.
Крайній _ крайній. скрайній. останній.
По крайней мгізргй _ принаймні.

Крайния плоть _ 1) залупа. Е) кенечннй. над-
звичайний

Крайность _ 1) крайність. скрута. притуга.
пригода; 2) надмірність.

Краснор'ізчіе _ красномавність.
Краска _ краска. фарба. барва.
Кратер _ ґсокерсла. сопук. кратер.
Кратковременньтй.-о _ не довгий. скоротач-
ний. короткочасний. недовгочасний.-о.

Кремль _ замок. кріпость. фортеця.
Крестовидньгй _ крсщатий.
Крестообразно _ навкрсст. окрест. в пере-
краса

Кривизна _ кривина. крнвизна.
Кризис _ криза.
Крнтичесгсій _ критичний.
Крик _ крик. гук. покрик.
Кристаштгпіесгсій _ кришталавнй.
Кристалл _ кришталь.
Криштальньгй _ кришталавнй.
Кровля _ крівля. покрівля. всрк. дак.
Кр овопр олитіе _ кровопролиття. різани-

на.

Кровопролитньгй _ крівавнй.
Кровотеч еніе _ кров отача. кров отік.
Кровь _ крів. кров. мазка.
Кромгіз _ окрім. крім. опріч.
Кругозор _ кругоглад. вндокруг.
Кругом _ акруг. округи. навкруги. навко-
ло.

Крут _ круг. коло. кружек.
Крупный _ великий.
Крутизна _ круче, крутість.
Крушеніе _ зруйнування. розонтти.
Крьгльцо _ ганок. ґанок. (варті наш ґпняом)
підцашок. (без еср.т„1=)рундук. скоди.

Крышка _ покришки. накришка. віко. па-
дуба.

Кр'йнкій _ міцний. цупкий. кріпкий. здоро-
вий. сишзннй. дуэкий.

Кр'ізпостной _ кріпостний. замковий. фор-
тачннй.

Кр'ізпость _ 1) міць. міцність. кріпота. твар-
дість. сила; 2.) кріпость. окріп. фортаця.
замок. цітадаля.

Кргогс _ гак. гачок. кргок. крточок.
Крязк _ крюк, насмо. стяг.
Кстати _ до речі. до діла. наруч.
Кубичесгсій- кубічний
Куб _ 1) (о11.11 нанесену) аламонк. ламбнк.

З) куб.
Кузнец _ ковапь.
Кузница _ кузня.
Кузнечиь1й_ коваль ський.
Купец- крамарь. купець.
Купно _ вкупі. разом. гуртом. спільно
Купол _ оаня.
Курган _ могила. (межззепа) копець. (з 1111:-

-1о-“) Штутга-
Курень _ курінь.
Курок_ курок. зайчнк.
Курьер _ гінаць. кур ср.
Кусов: _ кус. шмат. кавалок. (хліба) скиба.

(оорізокпй з края-3) окраєць. окрайчик.
(м Їзсп) криШ еник. (чеѕо-яна116111 . 11 1.1:кого)
дріб ок. (цукру-1) грудка. грудочка. (долару-_.
ггг-машина) клапоть. Шматина.

Кустар ник _ чагарник. чагарня'к. чагарь. (е
бояш) байрак.

Куст _ кущ.
Кукня _ кукня. пекарня.
Куча _ 1) купа. куча. кучугура. Е.) багато.
сила. тиск (людей. кіззпкіе).

Кучер _ візник. возниця. погоннч. машта-
лір.

Кушак _ пояс. пас.
Кушанье _ страва. потрава. ізка. іство. (еп-
реяе) варсво. (речник) нечаня. (сксдікъине)
скоромнна. (1'11'сне) піснина.

Коса _17_ Кушанье

Коса _ коса; (на мордє) коса. стрілка_ ріг.
Косой _ косий_ кривий.
Косой огоиь _ навскјсннй вогонь.
Косо-приц'ізльный огонь _ навкосоприціль-
ний вогонь.

Косгер _ огнише_ огиисько, багаття. (1110 1111111:-
ко 111111є) жариво.

Кострика _ ко стриця.
Костыль _ костур; милиця.
Котел _ казан_ коге'л.
Котельная _ паровичня.
Котлина _ ковбаня. ама_ глибина (в 51111131')
Котловииа _ инзииа. улоговина. долина. ви-
долииок.

Кофе _ кава.
Кочевагь _ таб орув ат и, кочуваги.
Кочевище _ таборище_ кочовище_ кочо-
висько.

Кочевой _ кочовий_ перехожий.
Кочегар _ паровичний.
Кочка _ грудка. (гб.) груда_ грудда купа. ку-
пина

Кочкарник _ купнна.
Кочковатый _ грудов атнй.
Краеутольный _ к'утній. наріжниїк основ-
ний.

Кража _ крадіж. злодійсгво.
Край _ 1) край. кінець_ берег. круг (1113121-'1511-

1111) вінця_ (111131111) облавок_ руб_ рубець.
2) край краіна_ сторона (111аж11)чужина

Крайне_ дуже, вельми надто надміру
Крайній_ крайній скрайиій_ останній.
По крайней м'іѕр'і;_ принаймні.

Крайняя плоть _ 1) залупа; 2) конечний. над-
звичайний.

Крайность _ 1) крайнісгь. скруга_ притуга_
пригода; З) надмірність.

Красиор'ізчіе _ красномовність.
Краска _ краска. фарба. барва.
Кратер _ Джерело, сопух, кратер.
Кратковременный__-о _ не дов гий_ скорогеч-
ний. короткочасний недовгочасний__-о_

Кремль _ замок кріпость_ фортеця.
Крестовидный_ хрещагий.
Крестообразио _ навхрест. охрест_ в пере-
хресъ

Кривизна _ кривина_ кривизна.
Кризис _ криза.
Критическій _ критичний.
Крик _ крик_ гук_ покрик.
Кристаллическій _ кришталевий.
Кристали _ кришталь.
Криштальный _ кришталевнй.
Кровля _ крівля_ покрівля` верх, дах.
Кр овопр олитіе _ кровопролиття_ різани-

на.

Кровопр олитный _ крівавий.
Кровотеч еніе _ кровотеча, кров отік.
Кровь _ крів_ кров_ мазка.
Кром'із _ окрім, крім_ опріч.
Кругозор _ кругогляд. видокруг.
Кругом _ округ_ округи. навкруги. навко-
ло.

Крут _ круг, коло_ кружок.
Крупный _ великий.
Крутизна _ круча_ крутість.
Крушеніе _ зруйнування_ розбитги.
Крыльцо _ гаиок_ ґанок_ (верх 11:10 таком)
піддашок, (без верху) рундук, сходи.

Крышка _ покришка. накришка__ віко_ па-
луба.

Кр'іѕпкій _ міцний. Цупкий. кріпкий, здоро-
вий_ сигшний. дужий.

Кр'ізпостиой _ кріпостний_ замковий. фор-
точний.

Кр'ізпость_ 1) міць. міцність. кріпота, твер-
дість_ сила_ 2) кріпость_ окріп. фортеця_
замок Цітаделя.

Крюк _ гак, гачок_ крюк. крючок.
Кряж _ кряж. пасмо_ стяг.
Кстатн _ до речі_ до діла. наруч.
Кубическій_ кубічний.
Куб _ 1) (011,11 дерево0_-'111) алембик лембик

2) куб.
Кузнец _ ковапъ.
Кузница _ кузня.
Кузнечиый _ ковальськнй.
Купец _ крамарь_ купець.
Купио _ вкупі. разом, гуртом. спільно.
Купол _ баня.
Курган _ могила (межювгл'і) копець_ (з 1116-

111) онугэ'та-
Курень _ курінь.
Курок- курокц зайчик.
Курьер _ гінець. кур є'р.
Кусок _ кус_ Шмат, кавапок_ (_1'111'611) скиба_

(ооршанна _1 краю) окраєць_ окрайчик.
(_11 311311) кришеник_ (11030-11961'оь країною)
дрібок_ (111 19:11) грудка_ грудочка_ (напад-_
111кс1н11н11)клапоть_шмагина

Кустар ник _ чагарник_ чагарник чагарь. (є
61111111) байрак.

Куст _ кущ.
Кухня _ кухня_ пекарня.
Куна _ 1) купа_ куча. кучугура'.

сила__ тиск (11101је1'1, аташе).
Кучер _ візник, возииця_ погонич_ машга-
лір.

Кушак _ пояс_ пас.
Кушанье _ страва, потрава_ іжа_ іство, (ва-
рене) варево. (нечєне) печеия_ (скцгшане)
скоромина_ (1116112) піснина.

2) багато_



Лавка _18_ Л'Ьс

Л
Ланка _ 1) лана, лавка; Е) крамниця, крамар-

ня, склеп.
Ланочннк _ крамарь.
Лагорный _ таборовнй, обозннй.
Лагерь _ табор, кіш. обов, стан, станов нсько,

(щодо, оо бука г'г'ілб'пр) таборйщо.
Стать, росполоянпься лагерем _ табо-
ром, обоаом статн, отаборйтнся.

Стоять лагер ем _ табором, кошем, обо-
ком стоятн, таборуватн.

Лагуна _ лнман.
Ладунка _ ладівнйця.
Лазар ет _ Шпнталь.
Лазея _ пролавка, вялаака.
Лавутчнк _ (к Юрчшлтрськпк козокоа) плас-
тун, внвідач, Шпнг, Шпнгун.

Лампас _ внпуск, пасма, крайка.
Ланцет _ пущадло, ланцет.
Ларь _ рундук, (у модні) скрйня.
Латунь _ жовта мідь, латунь, муоанж.
Латы _ панцнр.
Лафет _ станок, лафета.
Лацкан _ одв орот.
Лачуга _ латина, калупа.
Легкомысліе_ логкодумство, летковаясність.
Лед _ лід, крйга.
Легкій _ лёгкий.
Лоишн _ лежень. лсэкак (на Бакса).
Леоніе _ лова, лезво, жало.
Лемеш _ лсміш.
Лента _ стьожка, сть онікка, бттнда, (атро-
ко) стрічка, лента.

Лотучан почта _ летвоча пошта.
Лет _ летіння, літ, льот.
Липень _ лнвнттй дощ, аапйва, алйва, (опле-
ный) клтоща.

Линенаніе _ лнніяння.
Липевать _ ляніятя, лннтоватя.
Линейный _ лннійннй.
Лннія _ 1) лннія, рйса, риска, прута, пруэкок;

2.) лава, ряд; З) лннія (кол-топки по гранітна).
Лисья пора _ лнсяча нора.
Лист _ аркуш.
Лнтавры _ котлн, тулумбасн.
Литанрщик _ довбнш, котляр.
Лнчньтй прногізр _ особйстнй прйклад.
Личный адітотант _ особйстнй осаул.
Лишній _ аайвнй.
Лишать _ позбавлять.
Лонкій _ 1) аручннй'. З) мсткйй, моторннй,

спрт'ттннй, аграбннй, вправний.
Ловкость _вручність. моторність, жвавість,
спрнтність. зґрабність.

Лонушка _ паст ка.
Логоннна _ лощйна, вло товйна, пад.
Логом дер ннна _ дсрнйна вподовж.
Лот _ 1) долнна. ннзт'тна, діл, втїтдолннок;

2) річнщс, стрнокснь', З) переліг, обліг.
Лодка _ човен, каток, (олоообошій, бог об-
шлаки) душогубка, (отложил) баркас, Ша-
ланда, (ооосшї) дуб, (ооллкоб з шостого)
байдак.

Люка _ ложа.
Ложбина _ оно. Лог.
Ложомонт _ окіп.
Лояшнй _ фальшнвнй', неправдт'твнй, крйвд-

ннй.
Лозняк _ лови, Шслтот, всрболів.
Лозунг _ гасло.
Локомотив _ паров із, машнна.
Лом _ лом, (а лог-аккаунт) лана., (з ооолш аі-Рбіјлшє)
куквус, (рол-шооконлб но какао) плешня.

Лопата _ вастуй, рнскаль.
Лопатка _ ваступець.
Лот _ (ворота оллблнъо) лот. олнв яйця, лут,
груайло. прям.

Лошадь _ кінь.
Лошак _ ослвок.
Лощнна-вйбалок, лощнна,діл, вндолннок.
Лутовнна _ Цілнна, новнна.
Лутоной _ лутовйй, лучннй.
Лут _ лука, луки, (а лісом) луг, (но. ггг-шашки-

на) оболонь, оболоня, (коло б'оіоодо) бере-
;кнна, (ло ного річкою) плавні.
Поемннй лут _ луки, ааплава.

Луэка _ катшожа, (оллбоко) батор а.
Лук _ 1) лук: З) Цибуля.
Луна _ місяць; одмінн місця: 1-а молоднк,

Е-а псрекрой. З-я підповня і 4-а старйк,
повня', як іде на ущерб _ Щербатнй.

Лунка _ ямка. дучка.
Лунный _ місяшннй.
Луч _ промінь, проміння, парус.
Лыэка _ лйъква.
Лыжи _ совтн, ковки.
Льгота _ вітшгота, пільга.
Лтізса _ рештування.
Лґізснотый _ ліснстнй. ліснйй.
Літоник _ ліснйк', ліснйчнй.
Л'ізсной _ лісннй, лісовнй, тайовйй, (про бір)
боровйй.

Лґізсная стр пока _ кордон, бокст.
Л'Ьсопнльня _ пйльня, тартак.
Л'Ьотница _ драбйна, Шашлык) скодн, сту-

панка.
Л'Ьо _ ліс, (нооашочої, хоч є атомної) гай, (а
аду) байрак, (а ооллні) діброва, (орєбнлб)
чатар. чагарннк, (оцоі-'баонлщ вйруб, труб,
(олоооглш'і) вт'тторь, [оаоікдб з: долоні)

Лавка _18_ Л'Ьс

Л
Ланка _ 1) лана, лавка; Е) крамниця, крамар-

ня, склеп.
Ланочннк _ крамарь.
Лагорный _ таборовнй, обозннй.
Лагерь _ табор, кіш. обов, стан, станов нсько,

(щодо, оо бука г'г'ілб'пр) таборйщо.
Стать, росполоянпься лагерем _ табо-
ром, обоаом статн, отаборйтнся.

Стоять лагер ем _ табором, кошем, обо-
ком стоятн, таборуватн.

Лагуна _ лнман.
Ладунка _ ладівнйця.
Лазар ет _ Шпнталь.
Лазея _ пролавка, вялаака.
Лавутчнк _ (к Юрчшлтрськпк козокоа) плас-
тун, внвідач, Шпнг, Шпнгун.

Лампас _ внпуск, пасма, крайка.
Ланцет _ пущадло, ланцет.
Ларь _ рундук, (у модні) скрйня.
Латунь _ жовта мідь, латунь, муоанж.
Латы _ панцнр.
Лафет _ станок, лафета.
Лацкан _ одв орот.
Лачуга _ латина, калупа.
Легкомысліе_ логкодумство, летковаясність.
Лед _ лід, крйга.
Легкій _ лёгкий.
Лоишн _ лежень. лсэкак (на Бакса).
Леоніе _ лова, лезво, жало.
Лемеш _ лсміш.
Лента _ стьожка, сть онікка, бттнда, (атро-
ко) стрічка, лента.

Лотучан почта _ летвоча пошта.
Лет _ летіння, літ, льот.
Липень _ лнвнттй дощ, аапйва, алйва, (опле-
ный) клтоща.

Линенаніе _ лнніяння.
Липевать _ ляніятя, лннтоватя.
Линейный _ лннійннй.
Лннія _ 1) лннія, рйса, риска, прута, пруэкок;

2.) лава, ряд; З) лннія (кол-топки по гранітна).
Лисья пора _ лнсяча нора.
Лист _ аркуш.
Лнтавры _ котлн, тулумбасн.
Литанрщик _ довбнш, котляр.
Лнчньтй прногізр _ особйстнй прйклад.
Личный адітотант _ особйстнй осаул.
Лишній _ аайвнй.
Лишать _ позбавлять.
Лонкій _ 1) аручннй'. З) мсткйй, моторннй,

спрт'ттннй, аграбннй, вправний.
Ловкость _вручність. моторність, жвавість,
спрнтність. зґрабність.

Лонушка _ паст ка.
Логоннна _ лощйна, вло товйна, пад.
Логом дер ннна _ дсрнйна вподовж.
Лот _ 1) долнна. ннзт'тна, діл, втїтдолннок;

2) річнщс, стрнокснь', З) переліг, обліг.
Лодка _ човен, каток, (олоообошій, бог об-
шлаки) душогубка, (отложил) баркас, Ша-
ланда, (ооосшї) дуб, (ооллкоб з шостого)
байдак.

Люка _ ложа.
Ложбина _ оно. Лог.
Ложомонт _ окіп.
Лояшнй _ фальшнвнй', неправдт'твнй, крйвд-

ннй.
Лозняк _ лови, Шслтот, всрболів.
Лозунг _ гасло.
Локомотив _ паров із, машнна.
Лом _ лом, (а лог-аккаунт) лана., (з ооолш аі-Рбіјлшє)
куквус, (рол-шооконлб но какао) плешня.

Лопата _ вастуй, рнскаль.
Лопатка _ ваступець.
Лот _ (ворота оллблнъо) лот. олнв яйця, лут,
груайло. прям.

Лошадь _ кінь.
Лошак _ ослвок.
Лощнна-вйбалок, лощнна,діл, вндолннок.
Лутовнна _ Цілнна, новнна.
Лутоной _ лутовйй, лучннй.
Лут _ лука, луки, (а лісом) луг, (но. ггг-шашки-

на) оболонь, оболоня, (коло б'оіоодо) бере-
;кнна, (ло ного річкою) плавні.
Поемннй лут _ луки, ааплава.

Луэка _ катшожа, (оллбоко) батор а.
Лук _ 1) лук: З) Цибуля.
Луна _ місяць; одмінн місця: 1-а молоднк,

Е-а псрекрой. З-я підповня і 4-а старйк,
повня', як іде на ущерб _ Щербатнй.

Лунка _ ямка. дучка.
Лунный _ місяшннй.
Луч _ промінь, проміння, парус.
Лыэка _ лйъква.
Лыжи _ совтн, ковки.
Льгота _ вітшгота, пільга.
Лтізса _ рештування.
Лґізснотый _ ліснстнй. ліснйй.
Літоник _ ліснйк', ліснйчнй.
Л'ізсной _ лісннй, лісовнй, тайовйй, (про бір)
боровйй.

Лґізсная стр пока _ кордон, бокст.
Л'Ьсопнльня _ пйльня, тартак.
Л'Ьотница _ драбйна, Шашлык) скодн, сту-

панка.
Л'Ьо _ ліс, (нооашочої, хоч є атомної) гай, (а
аду) байрак, (а ооллні) діброва, (орєбнлб)
чатар. чагарннк, (оцоі-'баонлщ вйруб, труб,
(олоооглш'і) вт'тторь, [оаоікдб з: долоні)

Лавка _18_ Л'Ьс

Л
Лавка _ 1) лава, лавка; 2.) крамниця, крамар-

ня, склеп.
Лавочник_ крамарь.
Лагерный _ таборовий, обозиий.
Лагерь _ табор, иіш обоз, стан, становисько

(місце де б_ъє табор) таборшце.
Стать, росположигься лагерем _ табо-
ром, обозом стати, отаборйтися.

Стонть лагерем _ табором, кошем, обо-
зом стояти, таборуватн.

Лагуна _ лиман.
Ладунка _ ладівниця.
Лазар ет _ шпиталь.
Лазея _ пролазка, вилазка.
Лазутчнк _ (11 Іщонолщгськш; ко
туи, вивідач, шпиг, шпигун.

Лампас _ випуск, пасма, крайка.
Ланцет- пущадло, лаицёт.
Ларь- рундук (т мит-ці) скрйня.
Латунь- жовта мідь латунь мусянж.
Латы _ панцир.
Лафет _ станок, ляфёта.
Лацкан _ одв орот.
Лачуга _ хатина, хапупа.
Легкомьтсліе_ легкодумство, легковажність.
Лед _ лід, крига.
Легкій _ лёгкий.
Лежия _ лёжень. лежав; (на зьмш).
Лезвіе _ лёза, лёзво, жало.
Лемеш _ леміш.
Лента _ стьажка, стьонжка, банда, (широ-
г'л) стрічка, ле'ита.

Летучая почта _ летюча пошта.
Лет _ летіння, літ, льот.
Ливеиь _ пивний дощ, залива, зливи, (сн.~*1ь~
ний) хлюща.

Линеваиіе _ лнніяиня.
Линевать _ линіятн, лииювати.
Линейный _ линійннй.
Лннін _ 1) лйнія, риса, риска, пруга, пружок;

2) лава, ряд; З) Линія (їжі-1001211 по вряшщі).
Лнсья нора _ лисяча нора.
Лист _ аркуш.
Литавры _ котла, тулумбаси.
Литаврщтш _ довбиш, котляр.
Личный прим'Ёр _ особистий приклад.
Личный ад*ютант _ особистий осаул.
Лишній _ зайвий.
Лишать _ позбавлять.
Ловкій _ 1) зручний: 2) меткий, моториий,
спритний, зґрабний, вправний.

Ловкость _ зручність. моторність, жвавість.
спритиість. зґрабиість.

заказ) плас-

Ловушка _ пастка.
Логовина _ лощг'тна, влоговйна, пад.
Логом Дер ннна _ дернг'гна вподовж.
Лог _ 1) доляна, низина, діл, видолннок;

2) річнще, стрижень; З) переліґ, обліг.
Лодка _ човен, катз'ои` (видоебсэншї, без об-

111118з:11)душогубка, (оощаннй) баркас, ша-
ланда¬ (давній) дуб, (важкий. _? щожою)
байдак.

Ложа _ ложа.
Ложбина _ она. Лог.
Ложемент _ окіп.
Ложннй_ фальшивий', неправд'г'пзий` крт'твд-

ний.
Лозняк _ лози, шешіјг, верболіз.
Лозунг _ гасло.
Локомотив _ паровіз. машина.
Лом _лом, (здатними) лапа, (з дєолш Зубцяші)
кухвус, (розі-властиві? на кінці) плёшня.

Лопата _ застуй, рискаль.
Лопатка _ заступёць.
Лот _ (мір 911111 зшєбгшю) лот. олив ниця, лут,
грузило прям.

Лошадь _ кінь
Лошак _ осшзок.
Лощина _вибалок, лощииа` діл, видолинок.
Лутовнна _ цілина` новина.
Луговой _ луговтг'гй. лучний.
Лут_ лука, луки, (з лісом) луг, (на лшясоен-

на) оболоиь, оболоия, (коло береіа) бере-
жина, (110 над річкою) плавні.
Поемний луг_ луки. заплава.

Лужа _ калв'эжа, (глибока) батора.
Лук _ 1) лук: 2) Цибуля.
Луна _ місяць; одміии місця: 1--а молодик,

З-а перекрой З--я підповия і 4--а старт'ік,
повия, як іде на ущерб_ Щербатнй.

Лунка_ ямка. Дучка.
Луиный _ місяшиий.
Луч _ промінь, проміния, парус.
Лыжа _ ш'ажва.
Льтжн _ совти, Ховзи.
Льгота _ вільгота` пільга.
Л'Ьса _ рештування.
Л'Ёсистьтй _ лісистий. лісний.
Лгітсншє _ лісит'тк'. ліситёгчий.
Л'Ёсной _ лісний, лісовий, гайовий, (про бір)
боровий.

Лак-над стр ажа _ кордон, бекёт.
Л'Ёсопильня _ пильня, тартак.
Л'Ёстннца _ драбт'гна, (наці-'_толш) сходи, сту-

панка.
Л'Ьс _ ліс, (незамінна, хоч є .¬_тстггє'1) гай, (в

_ядъ') байрак, (в долині) діброва, (Іјрєбнш'г)
чагар чагарник, (віщгдвеннй)вт'труб,Зруб,
(ви от 111111) вигорь, (ваші-(1112 з жодний)



Л'Ьс черный _19_ Мнмс

пјгщ а. (нєлннннн) нетра, нетрі. (Ще Ще се-
ред-3) стінка, (ще ен.г--г-г..ннд-'ееа ета-*деки ебе
реакнееннн емтеезкшеє) перелісок,

Л'Ёс черный _ листбаннй ліс.
Л'Ёс гср асиый - бсрбанй ліс. бір.
Л'Ётоиісь _ літспнсь.
Люк _ ліси. лада, (не егенек) атеір.
Лиганье _ брнаанна. брик, хеицанна.
Лигать,-си _ брннатн.-са_. хеицати,-са.
Лимна _ лима, лагьсина, тагла, шлеи.

М
Магазиниый _ магааиноенй, гамазейннй.
Магазии _ магазин. (ела г'г-зеіесєеш) крам-
ница, (еле Зета): хлі: ее.) гамааеа. шлихлір.

Магистрат _ ратуша.
Магнитный _ магнигний, маґнітсанй. магие-
ссвнй.

Магнит _ маґнит. маі'нес. тагунець.
Мать _ 1) масть. мастило', Е) шмароаидло,

коломааь [ела негде).
Май _ травень. май.
Маиевр ир сваиіе _ маневрув анна.
Маиевр ир онать _ манееруеати.
Маиеир _ маневр.
Маиежить _ маніжнтн. об'їедити.
Манеж _ маніж.
Мантін _ кереа.
Март _ марець. береаіль.
Марш _ 1) марш, хода.
Марш! _ тайда. хеда, рушай. руш! 2) марш

(мі-'ан анна. _:-т-гегр).
Маска _ личина, машкара. мас на.
Масиироиать _ маснуа ати, аамаснбауаатн.
лнчауа атн.

Масиироииа _ аамасауа анна. маскуе анна.
Масса _ маса.
Массненый _ масйЂный'. еажкий, великий,

(пре маг-наше) литий, кутий.
Мастер _ майстер.
Оружейньтй мастер _ абрбйный майстер.
срјгжннй майстер.

Масштаб _ масштаб.
Материи _ 1) грунт; З) сунсділ.
Матерін _ 1) матеріа: річ; Е) гній.
Матрац _ матр ац, (небнегнй егнем) сінник.
Матр ос _ морик.
Махоиин _ махоее калесо, гончак.
Мах. _ мах, аамах.
Мачта _ щбгла.
Мачтоиой _ Щоглоеий.
Машина _ машина, (ел-ннее'г'йне) таран.
Машинный _ машина-кий.
Маигс _ маик, маник.

Мгла _ мла. нмла. (а біс; анна. еегнем) мрака.
Мглистый _ млистий, имлистий.
Мгиоиеніе _ мнть. мент.
Мгисненип _ миттю. амент. ментсм.
Медаль _ медала.
Медальои _ дунач.
Медв'іздица большая _ аіа.
Меди'адииа малаи _ малий аіа.
Медицинское осиид'Ьтельстиоиаиіе _ ме-
дичний аглад.

Медленно _ псаслі. псаагсм. тихо, покеалом.
Медленность _ еагайка, гааина, поеіль ність.
Медленный _ псаіль ний. тихий [_ніее Дек),
аабарлнанй. аабарннй.

Медлить _ баритнса. гаатнса. длитиса.
Межа _ межа. грань, (нехеает ннеехег.) між-
ник, абміжсн. (не баг-сад ннен) сбніжса. (е
еехеелх ннен) сўголое, сугслбасн

Межгсриий _ межнгірннй.
Межгорье _ межигірра1
Междор ҐІачіе _ межнрічча.
Междсїссбица _ неагбда. нсагбднна. усе-
бнца. чаара. чвари.

Междї,г _ між¬І меж. межи, проміж, суміж.
Межеиый _ межсайй.
Мелииа _ мілнна. нсса.
Мешсій _ 1) дрібний; 2.) мілкий, не глнбб-
кий, (про нееъ'ег) плескатий, плит кий.

Мелноиодіе _ міпнсаідда.
Мегш _ мілнна. ббміль.
Мельнать _ мигати, мигнўги, миготіти.
Мельница _ млнн.
В'Ётрниаи м. _ аітрик.
Коииаи м. _ тоичак, тупчак.
Круичатаи м. _ питель.
Лгасоиильиаи м. _ тартак,
Плоиучаи м. _ (неднщеє') наилаений млин,

[не Надані) плав ак, плиеак.
Меньшиистио _ меншість.
Меридіан _ мерідіан. південник, полуден-
ник.

Мерін _ кінь (атаеастаннай банда).
Месть _ памст а.
Металл _ метал, металь.
Метаиіе _ кидаина, иергаина, метанна.
Метать _ кидать, кинуть, метать, иергать.
Метность _ алјгчність.
Метиій _ алјгчннй. алучкий.
Механизм _ механизм, справа, снасть, ма-
шннеріа.

Меч _ меч. міч.
Митаиіе _ миганна, блиманна.
Миг _ мент. мах, мить.
Мигсм _ миттю. ментсм. махом, емить.
Микроскоп _ мікроскап, Дрібнсглад.
Мимс _ мимо, нова, иоуа, нрса.

Л'Ьс черный _19_ Мнмс

пјгщ а. (нєлннннн) нетра, нетрі. (Ще Ще се-
ред-3) стінка, (ще ен.г--г-г..ннд-'ееа ета-*деки ебе
реакнееннн емтеезкшеє) перелісок,

Л'Ёс черный _ листбаннй ліс.
Л'Ёс гср асиый - бсрбанй ліс. бір.
Л'Ётоиісь _ літспнсь.
Люк _ ліси. лада, (не егенек) атеір.
Лиганье _ брнаанна. брик, хеицанна.
Лигать,-си _ брннатн.-са_. хеицати,-са.
Лимна _ лима, лагьсина, тагла, шлеи.

М
Магазиниый _ магааиноенй, гамазейннй.
Магазии _ магазин. (ела г'г-зеіесєеш) крам-
ница, (еле Зета): хлі: ее.) гамааеа. шлихлір.

Магистрат _ ратуша.
Магнитный _ магнигний, маґнітсанй. магие-
ссвнй.

Магнит _ маґнит. маі'нес. тагунець.
Мать _ 1) масть. мастило', Е) шмароаидло,

коломааь [ела негде).
Май _ травень. май.
Маиевр ир сваиіе _ маневрув анна.
Маиевр ир онать _ манееруеати.
Маиеир _ маневр.
Маиежить _ маніжнтн. об'їедити.
Манеж _ маніж.
Мантін _ кереа.
Март _ марець. береаіль.
Марш _ 1) марш, хода.
Марш! _ тайда. хеда, рушай. руш! 2) марш

(мі-'ан анна. _:-т-гегр).
Маска _ личина, машкара. мас на.
Масиироиать _ маснуа ати, аамаснбауаатн.
лнчауа атн.

Масиироииа _ аамасауа анна. маскуе анна.
Масса _ маса.
Массненый _ масйЂный'. еажкий, великий,

(пре маг-наше) литий, кутий.
Мастер _ майстер.
Оружейньтй мастер _ абрбйный майстер.
срјгжннй майстер.

Масштаб _ масштаб.
Материи _ 1) грунт; З) сунсділ.
Матерін _ 1) матеріа: річ; Е) гній.
Матрац _ матр ац, (небнегнй егнем) сінник.
Матр ос _ морик.
Махоиин _ махоее калесо, гончак.
Мах. _ мах, аамах.
Мачта _ щбгла.
Мачтоиой _ Щоглоеий.
Машина _ машина, (ел-ннее'г'йне) таран.
Машинный _ машина-кий.
Маигс _ маик, маник.

Мгла _ мла. нмла. (а біс; анна. еегнем) мрака.
Мглистый _ млистий, имлистий.
Мгиоиеніе _ мнть. мент.
Мгисненип _ миттю. амент. ментсм.
Медаль _ медала.
Медальои _ дунач.
Медв'іздица большая _ аіа.
Меди'адииа малаи _ малий аіа.
Медицинское осиид'Ьтельстиоиаиіе _ ме-
дичний аглад.

Медленно _ псаслі. псаагсм. тихо, покеалом.
Медленность _ еагайка, гааина, поеіль ність.
Медленный _ псаіль ний. тихий [_ніее Дек),
аабарлнанй. аабарннй.

Медлить _ баритнса. гаатнса. длитиса.
Межа _ межа. грань, (нехеает ннеехег.) між-
ник, абміжсн. (не баг-сад ннен) сбніжса. (е
еехеелх ннен) сўголое, сугслбасн

Межгсриий _ межнгірннй.
Межгорье _ межигірра1
Междор ҐІачіе _ межнрічча.
Междсїссбица _ неагбда. нсагбднна. усе-
бнца. чаара. чвари.

Междї,г _ між¬І меж. межи, проміж, суміж.
Межеиый _ межсайй.
Мелииа _ мілнна. нсса.
Мешсій _ 1) дрібний; 2.) мілкий, не глнбб-
кий, (про нееъ'ег) плескатий, плит кий.

Мелноиодіе _ міпнсаідда.
Мегш _ мілнна. ббміль.
Мельнать _ мигати, мигнўги, миготіти.
Мельница _ млнн.
В'Ётрниаи м. _ аітрик.
Коииаи м. _ тоичак, тупчак.
Круичатаи м. _ питель.
Лгасоиильиаи м. _ тартак,
Плоиучаи м. _ (неднщеє') наилаений млин,

[не Надані) плав ак, плиеак.
Меньшиистио _ меншість.
Меридіан _ мерідіан. південник, полуден-
ник.

Мерін _ кінь (атаеастаннай банда).
Месть _ памст а.
Металл _ метал, металь.
Метаиіе _ кидаина, иергаина, метанна.
Метать _ кидать, кинуть, метать, иергать.
Метность _ алјгчність.
Метиій _ алјгчннй. алучкий.
Механизм _ механизм, справа, снасть, ма-
шннеріа.

Меч _ меч. міч.
Митаиіе _ миганна, блиманна.
Миг _ мент. мах, мить.
Мигсм _ миттю. ментсм. махом, емить.
Микроскоп _ мікроскап, Дрібнсглад.
Мимс _ мимо, нова, иоуа, нрса.

Лгітс черный _19_ Мнмо

пуща. (антична) иетря. нетрі. (що ню' зо-
рою) стінка. (що атакам-'вся смт-'3010. або
розниданш'і смгжшщш) перелісок.

Л'Ёс черный _ листс'эвннй ліс.
Л'Ёс красный _ боравий ліс. бір.
Л'ізтопісь _ літапись.
Люк _ люк. лада. (на ці'днщ) Отвір.
Лягатше _ бринання. брнк. тівнцання`
Лятать,-си _ брикати.-ся. хвнцати.-ся.
Лямка _ лама. ляіщ'іна, тягла. шлеа.

М
Магазиииый _ магазиновий. тамазейннй.
Магазин _ магазйн. (для торщгвм) нр ам-
нйця. (та зсшзу хліба) ґамазея. шпйхлір.

Матистрат _ ратуша.
Матнитный _ маґнйтний. магнітбвий. магне-
савий.

Матнит _ маґнйт. магнес. тягунець.
Мать _ 1) масть. мастйло; 2) шмаровйдпо.

колбма'зь (для коліс).
Май _ травень. май.
Маневр ир ов аніе _ маневрув ання.
Маневр ир ов ать _ маневруватн.
Маневр _ маневр.
Манежить _ маніжити. об`ї3дйти.
Манеж _ маніж.
Мантія _ керея.
Март _ марець. березілъ.
Марш _ 1) марш. хода.
Марш! _ тайда. хбда. рушай, руш! 2) марш

(лісі-етапі? твір).
Маска _ лнчйна. машкара. маска.
Маскировать _ масиувати. замаскбвуватн.
лнниуватн.

Маскировка _ замасиув ання. маскування.
Масса _ маса.
Массивньтй _ масивный'. важкйй. велйкий.

(про меншин) латнй. кутнй.
Мастер _ майстер.
Оружейиьтй мастер _ Збрбйный майстер.
оружннй майстер.

Масштаб _ масштаб.
Материк _ 1) ґрунт; 2) суходіл.
Матерія _ 1) матерія'. річ; 2) гній.
Матрац _ матр ац. (набнтшїг сті-том.) сіннйк.
Матр ос _ морак.
Маховик _ махове калесо. гончан
Мах _ мах. замах.
Мачта _ ЩОгла.
Мачтовой _ Щотловйй.
Машина _ машйна¬ (сл-ігнобл'іна) таран.
Машиниьтй _ машиневнй.
Маяк _ маак. манак.

Мгла _ мла. нмла. ( з дрг бнщі дощем.) мрнка.
Мглистый _ млйстнй. иштистий.
Мгновеніе _ мить. мент.
Мгновеино _ миттю. вмент, ментом.
Медаль _ медаля.
Медальои _ дукач.
Медв'іздица большая _ віз.
Медв'Ёдица малая _ малий віз.
Медицинское освидазтельствоваиіе _ ме-
дйнний огляд.

Медлеино _ поволі. поватом. тихо. поквалом.
Медлениость _ загайка. гаяння. повіль ність.
Медленный _ повільний. тт'тхнй (про ри);
забарливнй. Забарний.

Медлить _ барйтнся. гаятися. дпатнся.
Межа _ межа. ґрань. (иомєж- ннвєыш) між-
нйн. обміжон. (по бокш ниви) обніжои¬ (є
головах ниви) сј'голов. суголавон

Межгорний _ межнтірний.
Межгорье _ межнгірря.
Междортізчіе _ межирічча.
Междоусобица _ незтбда. незгадина. усб-
биця. чвара. чвари.

Между _ між¬ меж. межа, проміж¬ суміж.
Межевый _ межовйй.
Мелниа _ мілнна. коса.
Мелкій _ 1) дрібній; 2) мілкйй. не тлибб-
кий. (про г-гоцігфіі) плескатий. плиткйй.

Мелководіе _ мішювіддя.
Мель _ мілнна. абміль.
Мелькать _ мйгатн, мнгнутн. мнготіти.
Мельниця _ млин.
В'Ётряная м. _ вітрак.
Конная м. _ топчак. тупчак.
Крупчатая м. _ пйтетъ.
Л'Ьсопильная м. _ тартатс
Пловучаи м. _ (над'нгнрг) наплавний млин.

(на Гориня) плав ак. пливак.
Меньшинство _ меншість.
Меридіан _ мерідіан. південних. полудеи-
ник.

Мерін _ кінь (ещоластанннй ьјсцшь).
Месть _ пемст а.
Металл _ метал. металь.
Метаніе _ кидання. вергання. метання.
Метать _ кидать. кйнуть. метать. вергать.
Меткость _ влучність.
Меткій _ влучинй. влучкйй.
Механизм _ механизм. справа. снасть. ма-
шинерія.

Меч _ меч. міч.
Мнтаніе _ мйгання. бш'тмання.
Мит _ мент. мах. мить.
Митом _ миттю. ментом. махом` вмить.
Мнкроскоп _ мікроскеп. дрібноглнд.
Мимо _ мймо. повз. пауз. проз.



МІ--шіонсдсм _20_ М'Ёсте

Мнмонодом _ мнмснідь. по дороеі; нанср-
том.

Мнмогёздом _ мнмсіадсм. проіздом.
Мннв _ міна. піднсп. тайннтс
Шнср _ лідшішннвъ мінер.
Мнннроввніе _ мініруваннн. піднсн. т айннн.
Мннный _ мінсннй. ніднснннй. тайнннсннй.
нстайнннсвнй.

Мнннрснать _ підтоітпуввтнсьч мінуввтн.
Мннутн _ мннјдт а. нннлнна.
Мннутный _ мннд'гтннй1 на нлеввй1 на нлнн-

ннй.
Мнр _ мнр. замнрсннн.
Мнтннт _ вічеЧ рада.
Мншетш _ мста. Ціль.
Мір _ світ; мнр. ло'оде; громедв.
Много _ багата. много. батацьнс.
Мнагпстсрпнній-мнсгсбічннй.ґранчастнй.
ґрннчатнй.

Мнотоутольный _ їгластнй. многонўтннй.
Мнотоувнлшемый_внсоноповсотшнй, вельмн-
швновннй.

Мноточнсленный _ чнслснннй.
Множество _ багата. снпа. (масса) множе-
ство, тнсн. тьма. бсаліч.
Бсзчнслсннсс м-во - безліч.

Мн*|зніе _ Щмна. гадна. розуміння. аданнн.
Мпбнлнзацін _ мобілізація.
Магила _ 1) нма. гріб: З) магната.
Мсгучій. мсгущсстнснный _ міцннй. св'ль-
ннй. Дјгжнй. мсгјі'тннй. потўэнннй.

Мотущество _ стіла. міць. могїўгтністьъ мож-
ність.

Модель _ араасн. ваір. модель.
Моделнр овнть _ мсдслюв ат н.
Мойтсн _ мнттн. (про бзшіандґ) праннн. праттн.
Молнін _ бшєїснан на., блнснаннцн. (а сра-
мсм) грімнт'щн.

Молодецтсій _ мслсдсцьннй.
воз:Ёіцььініїтъ ннатсышй.

Молодец _ молодець.1 юнак. казан. летінь.
Молодцоввтый _ мсладсцьннй. бадьарннй.
бадьсрнстнй. нсваннй.

Молотготс _ молот, молоток.
Молчвлнвый _ мсачазннй. мснчазлнанй.
Мплчаніс _ мсвчаннн. мсачанна.
Молчв _ мснчнн. нншнсм. тннсньна.
Мореплнвнніе _ марсплаа стас.
Мореплавнтель _ мсрсплаасць.
Мсртнра _ мущтїр. мсаднр. мсртт'їра. мсад-

зір.
Морнн _ мсрнн.
Мсстшс _ містсн. (для передаст) нсніднн.

нпадна.
Мостнн _ вполне: рештоввннл.
Мостовнн _ паміст. (каса Їаа'а) бруьтЧ бруновка.

юнацьннй.

Мост _ міст.
Планучій м. _ нсннтїй міст.

Мотннн _ нспант'іцн. мстнна і сне. Заступ і
Карна.

Мотыль - 1) мотнль; 2) шатўн, вітряннця
(а переезда: машинах ).

Ман _ мох; мсчар. мсчарі.
Мочаг. мочанснна _ мсчар. мсчар і. мснрач.
Мощеніе _ мс стіннн. (нмшнам) бурнсваннн.
Мощннй _ міцннй1 дўншй, могўчнії:ч могўт-

ннй.
МРон _ мсрсн. страна. тсмрнва.
Мстнтель _ мсстннн. нсмстннн. псмсттітстш.
Мшсствснный _ мјгнсннй. нідважннй. смі-
лнвнй.

Мрнество _ мужність. аідаата. нсрсбрість.
Музыка _ муанна.
Музыкальный _ ашатіннй.
Мунднр _ мундїр. щгнднр.
Мундштутс _ байран.
МундШтучнть _ байрачнтн.
Мустсул _ мјгсаул. м'нсснь. мншнцн.
Мушнв _ Щшна.
Муштровнніе- муштрсана. мјштра. щтптру-
ванна.

Муштр пнать _ муштрј'натн.
Мысленный _ мнслсннй. думннй'. гаданнй.
Мыслнть _ мііслнтн. дјігматн. гадатн. мір-
нунатн.

Мысль _ мнслъ. дјігмна. гадна.
Мыс _ ріг. ннріэнсн. нншса.
Мышленіе _ мнсліннн. дјгманнн. гананнн.
Мышцн _ м`нсснь_. мшнт'шл1 мјгснул і дна.
Муснул.

М'Ёдь _ мідь.
Желтнн м. _ масаж.
Красная м. _ чсрвсна мідь.

М'Ёл, мгвловоіі _ нрсйда. крейдяннй.
М'Ьра _ 1) міра; Е) способн, аансдн.
В мґізру. по м'вр'в _ до мірн. по мірі. по-
мірнс. в мірі.

По м'вр'в снл _ по амсаі.
Сверх м'вры _ над міру. надтс.
Прнннть мііры _ ннснґтн аанадін.

М'Ёрнло _ мірснс.
М'Ёрннй _ мірннй. втімірнннй.
М'Ёстечно _ містсчнс.
М'Ьстнтьсн _ міст-нтнсн.
М'Ёстность _ місцсвість.
М'Ьстный _ місцевнй; нраінннй. нраєнітй.
М'Ёсто _ місцс. містнна.
Во вс'Ьн мҐЬстнн _ снріаь. “_чгсводнъ по нсіт.:
устсдан.

Знщнщенное м. _ ааннст. аахнстсн.
К ічггізстј.г _ до рсчі.
М. бітвн _ іїнїэїщет бойовнще.

МІ--шіонсдсм _20_ М'Ёсте

Мнмонодом _ мнмснідь. по дороеі; нанср-
том.

Мнмогёздом _ мнмсіадсм. проіздом.
Мннв _ міна. піднсп. тайннтс
Шнср _ лідшішннвъ мінер.
Мнннроввніе _ мініруваннн. піднсн. т айннн.
Мннный _ мінсннй. ніднснннй. тайнннсннй.
нстайнннсвнй.

Мнннрснать _ підтоітпуввтнсьч мінуввтн.
Мннутн _ мннјдт а. нннлнна.
Мннутный _ мннд'гтннй1 на нлеввй1 на нлнн-

ннй.
Мнр _ мнр. замнрсннн.
Мнтннт _ вічеЧ рада.
Мншетш _ мста. Ціль.
Мір _ світ; мнр. ло'оде; громедв.
Много _ багата. много. батацьнс.
Мнагпстсрпнній-мнсгсбічннй.ґранчастнй.
ґрннчатнй.

Мнотоутольный _ їгластнй. многонўтннй.
Мнотоувнлшемый_внсоноповсотшнй, вельмн-
швновннй.

Мноточнсленный _ чнслснннй.
Множество _ багата. снпа. (масса) множе-
ство, тнсн. тьма. бсаліч.
Бсзчнслсннсс м-во - безліч.

Мн*|зніе _ Щмна. гадна. розуміння. аданнн.
Мпбнлнзацін _ мобілізація.
Магила _ 1) нма. гріб: З) магната.
Мсгучій. мсгущсстнснный _ міцннй. св'ль-
ннй. Дјгжнй. мсгјі'тннй. потўэнннй.

Мотущество _ стіла. міць. могїўгтністьъ мож-
ність.

Модель _ араасн. ваір. модель.
Моделнр овнть _ мсдслюв ат н.
Мойтсн _ мнттн. (про бзшіандґ) праннн. праттн.
Молнін _ бшєїснан на., блнснаннцн. (а сра-
мсм) грімнт'щн.

Молодецтсій _ мслсдсцьннй.
воз:Ёіцььініїтъ ннатсышй.

Молодец _ молодець.1 юнак. казан. летінь.
Молодцоввтый _ мсладсцьннй. бадьарннй.
бадьсрнстнй. нсваннй.

Молотготс _ молот, молоток.
Молчвлнвый _ мсачазннй. мснчазлнанй.
Мплчаніс _ мсвчаннн. мсачанна.
Молчв _ мснчнн. нншнсм. тннсньна.
Мореплнвнніе _ марсплаа стас.
Мореплавнтель _ мсрсплаасць.
Мсртнра _ мущтїр. мсаднр. мсртт'їра. мсад-

зір.
Морнн _ мсрнн.
Мсстшс _ містсн. (для передаст) нсніднн.

нпадна.
Мостнн _ вполне: рештоввннл.
Мостовнн _ паміст. (каса Їаа'а) бруьтЧ бруновка.

юнацьннй.

Мост _ міст.
Планучій м. _ нсннтїй міст.

Мотннн _ нспант'іцн. мстнна і сне. Заступ і
Карна.

Мотыль - 1) мотнль; 2) шатўн, вітряннця
(а переезда: машинах ).

Ман _ мох; мсчар. мсчарі.
Мочаг. мочанснна _ мсчар. мсчар і. мснрач.
Мощеніе _ мс стіннн. (нмшнам) бурнсваннн.
Мощннй _ міцннй1 дўншй, могўчнії:ч могўт-

ннй.
МРон _ мсрсн. страна. тсмрнва.
Мстнтель _ мсстннн. нсмстннн. псмсттітстш.
Мшсствснный _ мјгнсннй. нідважннй. смі-
лнвнй.

Мрнество _ мужність. аідаата. нсрсбрість.
Музыка _ муанна.
Музыкальный _ ашатіннй.
Мунднр _ мундїр. щгнднр.
Мундштутс _ байран.
МундШтучнть _ байрачнтн.
Мустсул _ мјгсаул. м'нсснь. мншнцн.
Мушнв _ Щшна.
Муштровнніе- муштрсана. мјштра. щтптру-
ванна.

Муштр пнать _ муштрј'натн.
Мысленный _ мнслсннй. думннй'. гаданнй.
Мыслнть _ мііслнтн. дјігматн. гадатн. мір-
нунатн.

Мысль _ мнслъ. дјігмна. гадна.
Мыс _ ріг. ннріэнсн. нншса.
Мышленіе _ мнсліннн. дјгманнн. гананнн.
Мышцн _ м`нсснь_. мшнт'шл1 мјгснул і дна.
Муснул.

М'Ёдь _ мідь.
Желтнн м. _ масаж.
Красная м. _ чсрвсна мідь.

М'Ёл, мгвловоіі _ нрсйда. крейдяннй.
М'Ьра _ 1) міра; Е) способн, аансдн.
В мґізру. по м'вр'в _ до мірн. по мірі. по-
мірнс. в мірі.

По м'вр'в снл _ по амсаі.
Сверх м'вры _ над міру. надтс.
Прнннть мііры _ ннснґтн аанадін.

М'Ёрнло _ мірснс.
М'Ёрннй _ мірннй. втімірнннй.
М'Ёстечно _ містсчнс.
М'Ьстнтьсн _ міст-нтнсн.
М'Ёстность _ місцсвість.
М'Ьстный _ місцевнй; нраінннй. нраєнітй.
М'Ёсто _ місцс. містнна.
Во вс'Ьн мҐЬстнн _ снріаь. “_чгсводнъ по нсіт.:
устсдан.

Знщнщенное м. _ ааннст. аахнстсн.
К ічггізстј.г _ до рсчі.
М. бітвн _ іїнїэїщет бойовнще.

МІ-імоходом _20_ М'Ёсто

Мимоходом _ мнмохідь. по дорозі; навер-
том.

Мимо'іѕздом _ мнмоіздом. проіздом.
Мина _ міна. підкоп. тайник
Шнер _ підкопник мінер.
Минированіе_ мінірування. підкоп. тайник.
Минный_ м1нов ин підкопний. тайииковий.
потайннковий.

Минир овать _ підкопувагись. мінуватн.
Минута _ минута, хвилина.
Минугный _ минут ний. хв илевий. хвилин-

ний.
Мир _ мир. замирення.
Митинг _ віче. рада.
Мишенъ _ мета, ціль.
Мір _ світ; мир. шоде; громада.
Много _ багато, много. багацько.
Многосторонній_ многобічиий.1'раичастий.
грянчатнй.

Многоугольный _ угластий. многокутннй.
Миогоуваишештй_високоповаяший.вель1.1и-
шановний.

Миогочислеииый _ численний.
Миожество _ багато. сила. (мг-1001) множе-
ство. тнск. тьма. безліч.
Безчисленное м-во _ безліч.

Ми'Ізиіе_ думка. гадка розуміння здания.
Мобилизацін _ мобілізація.
Могила _ 1) има. гріб'. 2) могила.
Могучій, могуществеиньгй _ міцний. силь-
ний. дужий. могутний. потужний.

Могущество _ сила. міць. могутиість. мож-
ність.

Модель _ зразок. взір. модель.
Моделировать _ моделюв ати.
Мойка_ миття. (про бгщізщ') прання. прагти.
Молніл _ блискавка. блискавиця. (з зро-
мом) грімииця.

Молодецкій _ молодецький.
козацький. хватський.

Молодец _ молодець. юнак. козак. легінь.
Молодцонатый _ молодецький. бадьорний.
бадьористнй. шавий.

Молот,-ок _ молот. молоток.
Молчаливый _ мовчазний. мовчазливий.
Молчаиіе _ мовчання. мовчанка.
Молча _ мовчки. нишком. тихенько.
Мореплаваніе _ мореплав ство.
Мореплавателъ _ мореплавець.
Мортира _ мущир. моздир. мортира. мозд-

зір.
Моряк _ морик.
Мостик _ місток. (для переході) похідня.
кладка.

Мостки _ кладка; рештовання.
Мостован _ поміст. (кгш нна) брук. бруковка.

юнацький.

Мост _ міст.
Плавучій м. _ живий міст.

Мотика _ копаниця. мотика і она. Заступ і
Кирка.

Мотылъ _ 1) мотиль;
(є пароєщ маєштак ).

Мох _ мох; мочар. мочарі.
Мочаг, мочажина _ мочар. мочарі. мокрач.
Мощеніе _ мо стіння, (адмінам.) бурковання.
Мощний _ міцний. дужий. могучий. могут-

ний.
Мрок _ морок. мряка. темрява.
Мститель _ мостник. помстник¬ помстителъ.
Мужественный _ мужний. відважннй. смі-
ливий.

Мужество _ мужність. відвага. хоробрість.
Музыка _ музика.
Музыкальный _ музичний.
Мундир _ муидур. мундир.
Мундштук _ байрак.
Мундштучнть _ байрачнги.
Мускул _ мускул. м'исень. митниця.
Мушка _ мушка.
Мушгрованіе_ муштровка. муштра. муштру-
вання.

Муштр овать _ муштруватн.
Мысленный _ мислений. думннй; гаданнй.
Мыслить _ мислити. думати, гадати. мір-
кувати.

Мысль _ мисль. думка. гадка.
Мыс _ ріг. виріжок. вилка.
Мышленіе _ мисління. думання, гадания.
Мышца _ м`ясень. мишиця. мускул і Оце.
Мускул.

М'іздь _ мідь.
Желтан м. _ мосиж.
Красная м. _ червона мідь.

М'ізл, м'Ёловой _ крейда. крейдяний.
М'ізра _ 1) міра; 2) способи. заходи.
В м'Ізру, по мізр'із- до міри. по мірі по-
мірно. в мірі.

По м'ізртіз сил- по змозі.
Сверх жары- над міру. надто.
Прииять м'іѕры_ вжити заходів.

М'Ьрило _ мірево.
М'ізрний _ міринй. виміряиий.
М'Ьстечко _ містечко.
М'Ьститьгя _ міститися.
М'ізстность _ місцевість.
М'Ьстный _ місцевий; краіииий. краєвий.
Мізсто _ місце. містина.
Во всізх мтізстах _ скрізь. устоди. по всіх
устодах.

Защищенное м. _ захист. захисток.
К м'ізсту _ до речі.
М. бітви _ боїще. бойовище.

2) шатун. вітряниця



М'Ьояць _э1_ Надобнооть

М. в т'Ёин _ загіиеи, колодок.
М. про'Ьзда _ проізд1 прогон.
Нн еъ м'вета! _ а иі руш!
ОгнрЫтпе м'Ёото _ (комп сили) геле-геча.
Отиеінее м. _ паевудиии, нуишии.
Унрытее м. _ вануген, еиаваиив, ириівиа.
Де Що було: (йгйи) будаще; (детей) горо-
даще, (йеір)дварище, (винен) замчище,
(Ше адубиииі'і) вруб, (еииерішеииий) те-
ребівла, (оплаченный) ліеевнииа, (місій)
іьіаегаще, (еда) еадавіпце, (деле) селище.

Ріиені міеци на ноді або ноло вади: (ще
згішіеиюиіеев найдеш) затонч антена, (іі-йде
лиж? єдиними) адміть, (ий банди-и, ще не
айащиаие) апарь, (шоп-12 не адресна ий
Езда масла) плеее.

В полі: (що адресна западном.) верещаи,
(де нападать свині-1) гнаиіпп е, (ще ид-
росло маком) емшарь, (ее реагейиіие-
си кидати) резвнлииа, реевнлиа.

Мгвенць _ місяць ійие. Луна.
М'ізта, вгвтна _ мітиа, пееиаиа, виаи, при-

еиаиа, (дорожка) нарб, (еиіішеии) тавре.
Мгвтній _ влучинй, вмітпавий, мітиий, Ціл-
инй, влучинй.

М'Ьтнооть _ влучпавіеть, влучиість.
М'Ьшон _ мін, міщан, (еевииий) лаитуи,

(аиишй) герба, (идеиреэигиий) еаивн, бе-
еагн, (з егідьеееи) внеа, (йди сша) пиитір.

Мясо _ вҐаее, миаее.
Мнтеншнн _ бунтарь, певетаиець.
Мнтеен- буиг, певетаиии, равруи.

Н
Набат _ ґвалг, епалеи.
Набедер инн _ Чапраи.
Набережная _ ивбереиеии, пебереиени.
Набереншый _ иа, пе-, прибережиий.
Наблюдатель _ 1) иагладиии', 2)дегладиии,
до глядач, дозор пи.

Набшедательипе гн'ізздп _ деварче гнізда.
Наблюдательнооть _ дегладиіеть, епеете-
режеиии.

Наблюдательный _ до гладиий, спостереж-
ливий і еие. Винмательиый.

Наблюдательный пост _ стажа.
Набшодатольный пушет _ девериий пуиит.
Наблюдать _ 1) ивглидати, ревдивлатиеи,
стежити, примічати, епеегерегати; З) до-
гладатн, иавираги, пильиуваги; З) берег-
ти, иереинти, заиавувати.

Наблюдоніо _ иаглидаиии, нагляд, даглид,
девір.

Набойна _ ключ (ад гайки).

Набойннн _ шомполт драч.
Набор _ иабіраиии, набір.
Наброоать _ зробити иарие.
Набрюшннн _ иабрушиии
Наб'Ёг _ напад, иаеиаи, иабіг, иаївд.
Навертна _ 1) гайиа, шруба', 2) евердлии.
Навленагь, навлечь _ иавелеитн', (нашло-

див) викликати.
Наипдна _ иавадіиии.
Наиедиеніе _ певіиь, павідь.
Наведчнн _ иавадчии.
Наиев _ гиій.
Наиеначь _ иавваведи, иавеиаии.
Наиетр'ізчу _ назустріч, иавзднби, иавпе-
реймн.

Навын _ звична, навички.
Нав”нічнвать _ ианічувати, иав`вїічуваги.
Наи'іѕр но _ певне, вапевие, иапевие.
Нав'ізе _ 1) двшаи', 2) певігиа, певігь, шопа.
Нан'ЁонЫй огонь _ ввнелий вегаиь.
Нагайна _ иагай, иаичуи, норбачч напав-гай.
Нагар _ (ий. погоды) иагарь, (ий а-іеииеи) звуже-
лица.

Нагнб _ иагиб, иаиил.
Наглавный _ 1) иаачиий', З) ечевйетий, ви-
Дамий, виданий.

Наголо _ 1) нашло; 2) геть часто, до еетаи-
ну, до щеиту.

Нагорный _ иагіриий, гарииий, геревнй.
Нагерье _ иагірри, геревииа.
Наготоні _ вгетаві, иапегетеві.
Нагр ада _ иагерада, иадгереда, виплат а.
Нагр аднть, награнщать _ иагередати, на-

городоьъатнЧ иагерагевувати.
Нагр анщеніе _ вниагераджеиии.
Нагрудннн _ 1) иагрудиин; Е) паицир.
Нагрудный _ иагрудиий, иапереиий.
Нагрузка _ вага, пеилаиса.
Нагрниуть _ иадійтн, иад`іиаги, иабігги,

(иееиейіеиие) иаеуиуги, иаеиачиги. вда-
риги, иапаети.

Надвнганіе _ иаеуваиии.
Надвнгатьен, надвннутъен _ иаеувати, ив-
еуиутиеи.

Надверный _ иадвіриий.
Надверье _ иадвірри.
Надежда _ надія, епедіа, епедіваина, епеді-
ванна.

Надеишый,-е _ певний, вірний-не.
Надвнр ать _деглидати, наглггщапддозщэатн1
иавираги, пильиувати.

Надзор _ деглид, иаглид, девір.
Наднпл _ ревиелииа.
Надленеащій _ належний, елушиий.
Надвг'врнп _ через край, над міру, иадге.
Надобнооть _ петреба.

М'Ьояць _э1_ Надобнооть

М. в т'Ёин _ загіиеи, колодок.
М. про'Ьзда _ проізд1 прогон.
Нн еъ м'вета! _ а иі руш!
ОгнрЫтпе м'Ёото _ (комп сили) геле-геча.
Отиеінее м. _ паевудиии, нуишии.
Унрытее м. _ вануген, еиаваиив, ириівиа.
Де Що було: (йгйи) будаще; (детей) горо-
даще, (йеір)дварище, (винен) замчище,
(Ше адубиииі'і) вруб, (еииерішеииий) те-
ребівла, (оплаченный) ліеевнииа, (місій)
іьіаегаще, (еда) еадавіпце, (деле) селище.

Ріиені міеци на ноді або ноло вади: (ще
згішіеиюиіеев найдеш) затонч антена, (іі-йде
лиж? єдиними) адміть, (ий банди-и, ще не
айащиаие) апарь, (шоп-12 не адресна ий
Езда масла) плеее.

В полі: (що адресна западном.) верещаи,
(де нападать свині-1) гнаиіпп е, (ще ид-
росло маком) емшарь, (ее реагейиіие-
си кидати) резвнлииа, реевнлиа.

Мгвенць _ місяць ійие. Луна.
М'ізта, вгвтна _ мітиа, пееиаиа, виаи, при-

еиаиа, (дорожка) нарб, (еиіішеии) тавре.
Мгвтній _ влучинй, вмітпавий, мітиий, Ціл-
инй, влучинй.

М'Ьтнооть _ влучпавіеть, влучиість.
М'Ьшон _ мін, міщан, (еевииий) лаитуи,

(аиишй) герба, (идеиреэигиий) еаивн, бе-
еагн, (з егідьеееи) внеа, (йди сша) пиитір.

Мясо _ вҐаее, миаее.
Мнтеншнн _ бунтарь, певетаиець.
Мнтеен- буиг, певетаиии, равруи.

Н
Набат _ ґвалг, епалеи.
Набедер инн _ Чапраи.
Набережная _ ивбереиеии, пебереиени.
Набереншый _ иа, пе-, прибережиий.
Наблюдатель _ 1) иагладиии', 2)дегладиии,
до глядач, дозор пи.

Набшедательипе гн'ізздп _ деварче гнізда.
Наблюдательнооть _ дегладиіеть, епеете-
режеиии.

Наблюдательный _ до гладиий, спостереж-
ливий і еие. Винмательиый.

Наблюдательный пост _ стажа.
Набшодатольный пушет _ девериий пуиит.
Наблюдать _ 1) ивглидати, ревдивлатиеи,
стежити, примічати, епеегерегати; З) до-
гладатн, иавираги, пильиуваги; З) берег-
ти, иереинти, заиавувати.

Наблюдоніо _ иаглидаиии, нагляд, даглид,
девір.

Набойна _ ключ (ад гайки).

Набойннн _ шомполт драч.
Набор _ иабіраиии, набір.
Наброоать _ зробити иарие.
Набрюшннн _ иабрушиии
Наб'Ёг _ напад, иаеиаи, иабіг, иаївд.
Навертна _ 1) гайиа, шруба', 2) евердлии.
Навленагь, навлечь _ иавелеитн', (нашло-

див) викликати.
Наипдна _ иавадіиии.
Наиедиеніе _ певіиь, павідь.
Наведчнн _ иавадчии.
Наиев _ гиій.
Наиеначь _ иавваведи, иавеиаии.
Наиетр'ізчу _ назустріч, иавзднби, иавпе-
реймн.

Навын _ звична, навички.
Нав”нічнвать _ ианічувати, иав`вїічуваги.
Наи'іѕр но _ певне, вапевие, иапевие.
Нав'ізе _ 1) двшаи', 2) певігиа, певігь, шопа.
Нан'ЁонЫй огонь _ ввнелий вегаиь.
Нагайна _ иагай, иаичуи, норбачч напав-гай.
Нагар _ (ий. погоды) иагарь, (ий а-іеииеи) звуже-
лица.

Нагнб _ иагиб, иаиил.
Наглавный _ 1) иаачиий', З) ечевйетий, ви-
Дамий, виданий.

Наголо _ 1) нашло; 2) геть часто, до еетаи-
ну, до щеиту.

Нагорный _ иагіриий, гарииий, геревнй.
Нагерье _ иагірри, геревииа.
Наготоні _ вгетаві, иапегетеві.
Нагр ада _ иагерада, иадгереда, виплат а.
Нагр аднть, награнщать _ иагередати, на-

городоьъатнЧ иагерагевувати.
Нагр анщеніе _ вниагераджеиии.
Нагрудннн _ 1) иагрудиин; Е) паицир.
Нагрудный _ иагрудиий, иапереиий.
Нагрузка _ вага, пеилаиса.
Нагрниуть _ иадійтн, иад`іиаги, иабігги,

(иееиейіеиие) иаеуиуги, иаеиачиги. вда-
риги, иапаети.

Надвнганіе _ иаеуваиии.
Надвнгатьен, надвннутъен _ иаеувати, ив-
еуиутиеи.

Надверный _ иадвіриий.
Надверье _ иадвірри.
Надежда _ надія, епедіа, епедіваина, епеді-
ванна.

Надеишый,-е _ певний, вірний-не.
Надвнр ать _деглидати, наглггщапддозщэатн1
иавираги, пильиувати.

Надзор _ деглид, иаглид, девір.
Наднпл _ ревиелииа.
Надленеащій _ належний, елушиий.
Надвг'врнп _ через край, над міру, иадге.
Надобнооть _ петреба.

Мгіісяць _э1_ Надобность

М. в т'іѕнн _ затінок, холодок.
М. про'нзда _ проізд, прогон.
Ни съ м'Ёста! _ а ні руш!
Открытое мгнсто _ (коло село) гологёч а.
Отхожее м. _ паскудннк` нужннк.
Укрытое м. _ закуток. схованка, крнівка.
Де Що було: (біосі) будт'аще'. (дорог-ј) горо-
даше, (оеєр)дворище, (замок) замчнще,
(що грубанші) зруб. (впкорчоеонцй) те-
ребівля, (відшаєгннпй) лісовнння. (міст)
мосгг'шіе, (ооо) садовнще, (село) солнще.

Ріжиі місця на воді або коло води: (Що
зашєєоються єооото) вагон, затока, (паше
мјж¬ сходами) одміть, (на болоті-н, що не
домашнє) опарь. (чисте не городян на
ооо: місце) плосо.

В полі: (Іа-то норосло єгрєгском) верещак.
(ог нонають отці-1) гланнще, (що но-
росло мохом.) омшарь, (ог рощооять-
ся ішєяхн) розвилнна, розвплка.

М'Ёсяць _ місяць іоиѕ. Луна.
М'Ёта, м'втка _ мітка, познака, знак. прн-
знака, (надаємо) карб, (видалена) тавро.

М'Ёткій _ влучнітй. вмітлігвнй, міткнй, Ціл-
кнй. влучкітй.

М'нткость _ влучлнвість, влучність.
М'Ёшок _ міх, мішок, (великий) лантух,

(мшшй.) торба, (гвооороэнжшї) саквн, бе-
сагн, [з вірьоєок) каса, (для ста) пихтір.

Мясо _ м`нсо¬ мнясо.
Мятежншс _ бунтарь. повстанець.
Мятеж _ бунт. повстання, розрух.

Н
Набат _ ґвалт, сполох.
Набедер ник _ чапрак
Набережнан _ наберожжя, поберёнокя.
Набережный _ на, по-, прнберёжннй.
Наблюдатель _ 1) нагладннк: 2) доглядннн¬
до глядач, дозорця.

Наблюдательное гн'нздо _ дозорче гніздо.
Наблюдательность _ доглядність, спосте-
режёння.

Наблюдательный _ доглѕ'тдннй, спостёреж-
лнвий і она. Внимательный.

Наблюдательный пост _ стежа.
Наблюдательный пункт _ дозорннй пункт.
Наблюдать _ 1) наглядатн, роздивлатнся,
сте'жнти, прнмічатн, спостерегатн; 2) до-
глядатн, назнрати, пищнувагн; З) берег-
ти, хороннти, заховуватн.

Наблюденіе _ наглядання, нагляд, догляд,
дозір.

Набойка _ ключ (оо юнки).

Набойник _ шомпол, драч.
Набор _ набірання, набір.
Набросать _ зробити нарнс.
Набрюшник _ набрушннк
Наб'ізг _ напад, наскок, набіг. наїзд.
Навертка _ 1) гайка. шруба: 2) свёрдлнк.
Навлекать, навлечь _ наволокти; (неншс-
тя) вп'клнкатн.

Наводка _ наводіння.
Наводненіе _ повінь, повідь.
Наводчик _ наводчнк.
Навоз _ гній.
Навскачь _ навзаводн, навскокн.
Навстр'іѕчу _ назустріч, навздт'їбн. навпе-
реймл.

Навык _ звлчка. навнчка.
Навзючивать _ навочуватн, нав'точуваги.
Нав'ізр но _ повно, заповне. наповне.
Нав'ізс _ 1) дашок'. 2) повітка, повігь. шопа.
Нав'всный огонь _ зввслнй вогонь.
Наґайка _ нагай, канчук, корбач. малахай.
Нагар _ (мо сотні) нагарь, (мо металі)жуже-
лиця.

Нагиб _ натиб. начал.
Наглазиый _ 1) наочннй', 2) очевнстий. вн-
дамнй, вндомнй.

Наголо _ 1) наголо: 2) геть часто, до остан-
ку, до Щёнту.

Наґор иый _ нагірннй, горяннй, горовий.
Наґорье _ нагірря, горовнна.
Наготові _ вготові. напоготові.
Наґр ада _ нагорода, надгор ода. заплат а.
Нагр адить, награждать _ нагородити, на-
городжатн. нагороджуватн.

Нагр ажденіе _ вннагорошкення.
Нагрудник _ 1) нагрудннк; 2) панцир.
Нагрудный _ нагрудннн, напёрсннй.
Нагрузка _ вага, поклажа`
Нагрянуть _ надійтн, над`іхагн. набігти.

(несподівано) насунути. наскочнтн. вда-
рнги, напасти.

Надвиганіе _ насування.
Надвиґаться, надвинутъся _ насуватн, на-
сунутнся.

Надвор ный _ надвірннй.
Надворье _ надвірря.
Надежда _ надія, сподія, сподіванка, споді-
вання.

Надежиыйго _ повний, вірннй.-но.
Надзир ать _доглядати, наглядатн, дознрати,
назиратн, пнльнуватн.

Надзор _ догляд, нагляд, дозір.
Надкол _ розколнна`
Надлежащій _ налёжннй, слушннй.
Надм'ізрно _ чёрез край, над міру, надто.
Надобность _ потрёба.



Надолба _'Т)_ Нанравпсніс

Надолба _ ощспина.
Надор озкиый _ придор озкній.
Надпишса _ надпипгов ання.
Надпись _ напис, надпис, заголовок
Надргізз _ надріз.
Надстраивать _ надбудовуватн, надйуду-
ваги.

Надстр ойка- надбудув ання, прибудування.
Надсишса _ при-, досипка.
Нажать _ надавити, нагнітиги, натискати,
намулити.

Назкатіо _ надавлговання, погиск.
Нашим _ надавлговання, нагнітання, натис-
кування. притиск.

Назавтра _ завтра, назавтра.
Назади _ ззаду, позаду.
Назад _ назад. вспак, навспак.
Назваиіо _ назв а, назвтпцс, назвисько, імсн-

ня.
Наземный _ зсмний.
Назидаиіо _ навчання, наука.
Назиачоиіо _ призначення.
Назубои _ зубило.
Нанменонаніе _ 1) найменування; З) иміи,
мання і оно. Названіо.

Найти _ знайти, накодити.
Наиазаніо _ кара, скарання.
Наназать _ 1) накарати, покарати, скарати,
карати: 2) наказати, загадаги, звспіти, при-
казати.

Наказ _ наказ, загад.
Наказувмость _ карність.
Натсаиуи'із _ в переддень, нанер сдодні.
Наканлнеать, наконлнть,-ен _ збір ати, на-
бірати, набратн,-ся.

Накатнна _ балка, брус, (яойѕозшннішо е
ггг-хеш) сволок, (побічні) присволоки.

Накатка _ 1) наконування', 1) качалка.
Накатннк _ 1) балки. йрусся', 2) обшивка.
Накатный _ брусований.
Накладка _ накладка.
Наклоненіе _ накипания, накип.
Наклоненый _ покилсний. прогаглий.
Наклоннть,-ен _ накнпи'ги. скипитн, поки-
пити.-ся.

Наклонноеть _ 1) покипість; З) скильність,
накил.

Наклонный,-о _ 1) покилий, покилистий,
(про мгспаоіоша) спус коват ий, спадистий,
згорисгий, покило. наскнпь. киїпсом', 1) при-
килъний, скигвзний.

Наклон _ 1) покилість', 1) покип, покипина,
скип. спадистіств, згірря.

Наконалънн _ ковадпо.
Натсозкиий _ нашкурний.
Накоп _ надкіл.

Наконец _ напослідок, нарашгі, врашті, в
кінці.

Наконечник _ наконашник, риква. оскіп, (г
ггг-шоп.) кішога.

Накоеь _ косо, навко сь, навко си, навкосяка.
Накр еет _ навкрсст, накрсст, крестом.
Накр ьттіе _ накритти.
Накргізтпсо _ 1) дуясс. міцно, вёльми, щільно;
Е)госгро,суворо.

Напагатъ _ накладати, покладати.
Нападнть, налаживать _ настроїти, напра-
вити, поправити, полагодити, лагодити,
справпити.

Налогать, налечь _ 1) налягати, напягти:
Е) насідати, напосідагн, напосісти,-ся',
З) намагати,-ся. намогти,-ся.

Налетк'Ё: _ легко, злсгка, поволі.
Налетїі,г - ульот.
Напот _ напітання. напад, наскок.
Наличиость, наличіе _ 1) присутність, гото-
визна, намісність, готівка, готовик', Е) по-
готова.

Наличный _ 1) псрадній, пицсвий, всркній,
околишній', Е) готовий.

Налог _ подать, податок
Налозквиіо _ накладання.
Нал'Ёво _ у ліву руку, ліворуч. на ліво, (но.
нота) соб, Цой, к собі, (на коней) вісти,
вішта.

Намек _ натяк, нагичка.
Намет _ 1) (салат) замст, валява, купа, ку-
чугура; Е) намёт, шатро, курінь.

Наминка _ намуліовання.
Нам'Ёренать ся _ намірити,-ся, замірати.-ся,
вазкитнгся, наважуватися.

Намгізр еніе _ замір, намір.
Намгізстншс _ заступник, наступник.
Намгйсто _ намість, замість, натомість.
Намгізттгть _ намітити. назначити, наміча-
ти, значит-и.

НаиоситьІ удар, нор аженіе- завдавати удар,
дорожку.

Наобум _ навманна, навманяки.
Наоборот _ навпаки, навснак, навпроти.
Наоткооь _ навкось і ака. Вкоеь.
Нанаденіе _ наладанна, напад.
Наннлок _ гсрпуг, пильник, підпипок, (ее-
янкпй) рашпигш.

Наплавиой мост _ пливучий, зкивий міст.
Наповал _ поском, покогом, від разу.
Наподойіо _ на взір, взором, на манір, по-
дойно.

Наномннаніе- нагадування. пригадув ання.
Напор _ натиск, напір. навап.
Напр аипоніо _ напрям, напрямок", пряму-
вання, простування, направа. ксрунок.

Надолба _'Т)_ Нанравпсніс

Надолба _ ощспина.
Надор озкиый _ придор озкній.
Надпишса _ надпипгов ання.
Надпись _ напис, надпис, заголовок
Надргізз _ надріз.
Надстраивать _ надбудовуватн, надйуду-
ваги.

Надстр ойка- надбудув ання, прибудування.
Надсишса _ при-, досипка.
Нажать _ надавити, нагнітиги, натискати,
намулити.

Назкатіо _ надавлговання, погиск.
Нашим _ надавлговання, нагнітання, натис-
кування. притиск.

Назавтра _ завтра, назавтра.
Назади _ ззаду, позаду.
Назад _ назад. вспак, навспак.
Назваиіо _ назв а, назвтпцс, назвисько, імсн-

ня.
Наземный _ зсмний.
Назидаиіо _ навчання, наука.
Назиачоиіо _ призначення.
Назубои _ зубило.
Нанменонаніе _ 1) найменування; З) иміи,
мання і оно. Названіо.

Найти _ знайти, накодити.
Наиазаніо _ кара, скарання.
Наназать _ 1) накарати, покарати, скарати,
карати: 2) наказати, загадаги, звспіти, при-
казати.

Наказ _ наказ, загад.
Наказувмость _ карність.
Натсаиуи'із _ в переддень, нанер сдодні.
Наканлнеать, наконлнть,-ен _ збір ати, на-
бірати, набратн,-ся.

Накатнна _ балка, брус, (яойѕозшннішо е
ггг-хеш) сволок, (побічні) присволоки.

Накатка _ 1) наконування', 1) качалка.
Накатннк _ 1) балки. йрусся', 2) обшивка.
Накатный _ брусований.
Накладка _ накладка.
Наклоненіе _ накипания, накип.
Наклоненый _ покилсний. прогаглий.
Наклоннть,-ен _ накнпи'ги. скипитн, поки-
пити.-ся.

Наклонноеть _ 1) покипість; З) скильність,
накил.

Наклонный,-о _ 1) покилий, покилистий,
(про мгспаоіоша) спус коват ий, спадистий,
згорисгий, покило. наскнпь. киїпсом', 1) при-
килъний, скигвзний.

Наклон _ 1) покилість', 1) покип, покипина,
скип. спадистіств, згірря.

Наконалънн _ ковадпо.
Натсозкиий _ нашкурний.
Накоп _ надкіл.

Наконец _ напослідок, нарашгі, врашті, в
кінці.

Наконечник _ наконашник, риква. оскіп, (г
ггг-шоп.) кішога.

Накоеь _ косо, навко сь, навко си, навкосяка.
Накр еет _ навкрсст, накрсст, крестом.
Накр ьттіе _ накритти.
Накргізтпсо _ 1) дуясс. міцно, вёльми, щільно;
Е)госгро,суворо.

Напагатъ _ накладати, покладати.
Нападнть, налаживать _ настроїти, напра-
вити, поправити, полагодити, лагодити,
справпити.

Налогать, налечь _ 1) налягати, напягти:
Е) насідати, напосідагн, напосісти,-ся',
З) намагати,-ся. намогти,-ся.

Налетк'Ё: _ легко, злсгка, поволі.
Налетїі,г - ульот.
Напот _ напітання. напад, наскок.
Наличиость, наличіе _ 1) присутність, гото-
визна, намісність, готівка, готовик', Е) по-
готова.

Наличный _ 1) псрадній, пицсвий, всркній,
околишній', Е) готовий.

Налог _ подать, податок
Налозквиіо _ накладання.
Нал'Ёво _ у ліву руку, ліворуч. на ліво, (но.
нота) соб, Цой, к собі, (на коней) вісти,
вішта.

Намек _ натяк, нагичка.
Намет _ 1) (салат) замст, валява, купа, ку-
чугура; Е) намёт, шатро, курінь.

Наминка _ намуліовання.
Нам'Ёренать ся _ намірити,-ся, замірати.-ся,
вазкитнгся, наважуватися.

Намгізр еніе _ замір, намір.
Намгізстншс _ заступник, наступник.
Намгйсто _ намість, замість, натомість.
Намгізттгть _ намітити. назначити, наміча-
ти, значит-и.

НаиоситьІ удар, нор аженіе- завдавати удар,
дорожку.

Наобум _ навманна, навманяки.
Наоборот _ навпаки, навснак, навпроти.
Наоткооь _ навкось і ака. Вкоеь.
Нанаденіе _ наладанна, напад.
Наннлок _ гсрпуг, пильник, підпипок, (ее-
янкпй) рашпигш.

Наплавиой мост _ пливучий, зкивий міст.
Наповал _ поском, покогом, від разу.
Наподойіо _ на взір, взором, на манір, по-
дойно.

Наномннаніе- нагадування. пригадув ання.
Напор _ натиск, напір. навап.
Напр аипоніо _ напрям, напрямок", пряму-
вання, простування, направа. ксрунок.

Надолба _)77_ Направленіе

Надолба _ ощепина.
Надорожньтй _ придорожній.
Надпнлка _ надпилювания.
Надпись _ напис, надпис. заголовок
Надр'нз _ надріз.
Надстраивать _ надбудовуватн, надбуду-
вати.

Надстр ойка_ надбущвання, прибудування.
Надснпка _ при-. досипка.
Нажать _ надавити, нагнітитн, натискатн,
намулити.

Нажатіе _ надавлювання, потнск.
Нажим _ надавлювання, нагнітання, натис-
кування. притнск.

Назавтра _ завтра, назавтра.
Назади _ ззаду, позаду.
Назад _ назад. вспак, навспак.
Назваиіе_ назв а, назвище. назвисько, імен-

ня.
Наземный _ земний.
Назиданіе_ навчання, наука.
Назначеніе _ призначення.
Назубок _ зубило.
Наименованіе _ 1) найменування; 2) ими.
мення і Оле. Названіе.

Найти _ знайти. находити.
Наказаніе _ кара, скарання.
Наказать _ 1) накарати, покарати, скарати,
карати; 2) наказати, загадати, звеліти, при-
казати.

Наказ _ наказ, затад.
Наказуемость _ карність.
Накануи'із _ в переддень, напередодні.
Накапливать, накотшять,-ся _ збірати, на-
бірати. набратн,-ся.

Накатина _ башса, брус, (найголэвніиш є
стелі) сволок, (побічні.) присволокн.

Накатка - 1) накочування'. 2) качалка.
Накатник _ 1) балки. брусся', 2) обшивка.
Накатнътй _ брусоваиий.
Накладка _ накладка.
Наклоненіе _ нахилиння, нахил.
Наклоненьтй - похилений. протяглий.
Наклоитггь,-ся _ нахилити` схилити, похи-
литигся.

Наклонногть _ 1) похилість'. 2) схильність.
нахил.

Наклонньтй,-о _ 1) похилий. похилистий.
(про місцевість) спус коват ий, спадистий.
згористий, похило. насхипь. Хилком; 2) при-
Хильний, схильний.

Наклон _ 1) похилість; З) похил, похиштна,
схил. спадистість, згірря.

Наковальия _ ковадло.
Накожний _ нашкурний.
Накол _ надкіл.

Наконец _ напослідок, нарешті, врешті, в
кінці.

Наконечншс _ наконешник, рихва. оскіп, (г
спиш) кшзога.

Накось _ косо, навкось, навкоси, навкосяка.
Накр еет _ навхрест. нахрест. хрестом.
Накр ьттіе _ накриття.
Накр'ізтгко _ 1) дуже. міцно, вельми. щільно;

2) гостро, суворо.
Налаґать _ накладати, покладати.
Наладить, налаживать _ настроїти, напра-
вити, поправити, полагодити, лагодити,
справлѕ'тти.

Налегать, налечь _ 1) налягатн, налягти'.
2) насідатн, напосідатн, напосістн,-ся'.
З) намагати,-ся. намогти,-ся.

Налегк'іѕ _ легко, злегка. поволі.
Налету _ ульот.
Налет _ налітания. напад, наскок.
Налнчность, наличіе _ 1) присутність, гото-
визна, намісність. готівка, готовик', 2) по-
готова.

Налнчный _ 1) передній, лицевий, верхній.
околишній; 2) готовий.

Налог _ подать, податок.
Наложеніе _ накладанняА
Нал'Ьво _ у ліву руку, ліворуч. на ліво, (на
ващє) соб, Цоб, к собі, (на коней) вістя.
вішта.

Намек - натяк, натячка`
Намегт _ 1) (снщъ') замет. валява, купа, ку-
чугура; 2) намет, шатро, курінь.

Наминка _ намулювання.
Нам'ізр еватъся _ наміряти,-ся. замірати.-ся.
важити,-ся, наважуватнся.

Нам'Ьре-иіе _ замір, намір.
Нам'ізстншч _ заступник, наступник.
Намгізсто - намість, замість, натомість.
Намгізтнть _ намітити. назначити, иаміча-
ти, значити.

Наиоснть удар, пор аженіе_ завдавати удар.
поражку.

Наобум _ навмання, навмаияки.
Наоборот _ навпаки, навспак, навпроти.
Наоткось _ навкось і днів. Вкось.
Нападеніе _ нападання, напад.
Напилок _ терпуг, пильник, підпилок, (ве-
ликий) рашпищ.

Наплавной мост _ пливуиий. живий міст.
Наповал _ лоском, пакотом, від разу.
Наподобіе _ на взір. взором. на маиір. по-
добно.

Напомнианіе- нагадування. пригадув ання.
Напор _ натиск. напір. иавал.
Напр авленіе _ напрям, напрямок; пряму-
вання, простування, направа. керуиок.
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Напранлнющій _ ннпрннлнъочнй.
Ннпрнно _ направо. праворуч.
Нннрненнй,-о _ днремннй. даремно.
Ннпрнмґнр _ нннрннлнд. нрнміром.
Ннпролет _ нг'шнрізьч ннннліт.
Нннроннлую _ до знґнну.
Напрптнн _ еунротн. нротн. нннротн. нн-
ннротн.

Нанрататьгса _ ннтнгнтн. ннгнгтн,-ен. напа-
ннтн.-ен. нннрјгжуннтнген.

Нннрннееніе _ нннрјґгн. натўга.
Напрагненньтйгп _ нннрјоненнй. напругу-
ннтнй. нннрјгго. нннругом.

Ннпрнмше-прнмо.ннннроетець.ннннрошнн.
Нарпннт: _ нрінні. нрінень. нерівні.
Ннрнеоннть _ ннмншоннтн. ннмншоннтн.
Ннродный _ ннродннй. ноенолнтнй.
Ннродоннееленіе _ Ішодніеть.
Ннрознъ _ ннрізно. рівно.
Нарпчныйгп _ умненнйго. нннмненнйго.
Наруншый _ нон ерновннй. ен ернній, ннднір-
ннй.

Ннргінн _ ннйдннн. пўт н. заліза.
Нарушеніе. _ нарїшеннн. порушення.
Ннрн _ під.
Нар 'ни-ен _ 1) нщэізуннннн; 2) ннрізнн. зарубна.
Нар'Ёзнпй _ ннрізннй.
Ннрнднть _ зрнднтн. ннрнднтн.
Нарнд _ парад. наназ.
Насаднть _ нненднтн. ноенд'нгн.
Ннееленіе _ оееленнн, ннееленнн, Шодніеть.
Нненщтт _ ледве. ннетїну.
Нненльно _ енлою. енломіць. ношоенлом.
гннлтом.

Ннекнозь _ ннекрізь. наннліт.
Нненоро _ ноннннн. нонннцем.
Наснпчнть _ нненочнть.
Ннелоеніе _ нанлнетуннннн.
Насос _ емон, емононнн, нодотнг.
Ннетннленіе _ наука, нннрннн. нннне.
Ннетннннть _ домнгнтнен. ннмнгнтнен. до-
буннтнен.

Настенш _ нннетіэн, нннетнне
Ннетншен _ 1) ннетнннннн. моетіннн'. 2) моето-
аннна1 етешёгнн. постіль: З) номіет.

Ннетнльный _ ннетнльннй. етешочнй.
Ннетойчнно _ нрїнтьмом. ннннеом¬ невід-
етјгнно. уперто.

Ннетойчнный _ ненідетјгнннй. ннетерннй.
унертнй.

Ннетор ож'Ь _ на ченјг.
Настоятельно _ нрнґгьмом. ннльно. нагло.
Настпнтельньтй _ ннльннй. ннглнй.
Ннетонщій _ 1) тенерешній. еїчненнй. еьо-

гочненнй'. Е) оное'шнн~-г.ні1"1=І енрнвдешній. прон-
шїннй, Щнїрнйч ненннй. ојгщнй, сўтнй.

Ннетроеніе _ ннетрій.
Настунатытьньтйгп- настўпннй. нннндннй.
ннетуном. нннндом; ннетупоенй.

Ннетуннть _ 1) ннетуннтн, ннетуннтн'. 2.) нн-
ннднтн.

Ннетунленіе _ нг'штупч нанад.
Насьшь _ нненн. нненн. (данный) вал.
Насгнчна _ заруб, Зарубна, ннрб.
Натнсн _ ннтнен.
Натур альньтй _ ннтјгрнльннй. нрнродннй.
Ннтннсеніе _ ннтнґуннннн. натўга.
Наутпльннн _ угодьннн. ннрінсннн.
Наутпльньтй _ угольннй. ннрінсннй.
Научать _ навчатн, научатн.
Нахалдьстнп _ ннннбн. ннннбніеть.
Нннодчнный _ метннй. енрнтннй. тамннй.
Нннонщеніе _ зннношненнн, нробїннннн. бўт-
ніеть.

Ннчнло _ начать-н, ночнн. ночннон. енчнн.
Начальннн _ начальник.
Начальный _ ночнтноннй.
Начальстнп _ ннннгшетно. етнршннн.
Начать, начннать _ начатач Зачатн, почн-
ннтн. розночнннтн.

Ннчертнть _ ннрнсуннтн. ннрнеонуннтн.
Ннчет _ ннліченнн. ннщнтуннннн.
Ннчнннніе _ ночнн, енмір.
Нншеетвіе _ нннід. ннннд. ннетун. нншеетн.
Нн'нзднше_ 1) ковані. номонннн; Е".)`1`З;:пё:ць1 гер-

Цьонннн.
Нн'Ёздннчнть _ нозннуннтн, гершоннтн.
На'Ёзд _ ннїзд.
Нннщг _ уніч.
Небезонненый _ небезнешннй.
Неберенсный- необерененнй. нееторожннй.
необнчннй.

Неблнгоднр ныйгнпсть _ ненднчннй.-іеть.
Неблнгоннденшый _ нененннй.
Неблнгопрінтный _ ненрнненнй. неногоншй,
неелјгшннй.

Небр ежноеть _ недбнліетн¬ недбн'льетно.
Нензгодн _ прнгодн, ннленн.
Нензннчнй _ неенодіннно. знене'щьна. ненн-
роком.

Неннднмый _ неернмнй. неннднмнй.
Ненмґізетнтепьный _ неміетннй, тіеннй.
Ненннмнтельноеть _ неун нжніоть. неун ага,
недогляд.

Ненннмнтельный _ неунннсннй. безуннэн-
ннй.

Ненннтный _ незрозумілнй. неннрнзннй.
Ненозмошоеть _ неенромогн. неспромож-
ність. незмогн. неенлн. неможлнніеть.

Ненозможный-немоншнннй.неможебннй.
Ненр еднмьтй _ Цілнй. нерушнмнй.
Неныноенмый _ неегернјпінй.
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Напранлнющій _ ннпрннлнъочнй.
Ннпрнно _ направо. праворуч.
Нннрненнй,-о _ днремннй. даремно.
Ннпрнмґнр _ нннрннлнд. нрнміром.
Ннпролет _ нг'шнрізьч ннннліт.
Нннроннлую _ до знґнну.
Напрптнн _ еунротн. нротн. нннротн. нн-
ннротн.

Нанрататьгса _ ннтнгнтн. ннгнгтн,-ен. напа-
ннтн.-ен. нннрјгжуннтнген.

Нннрннееніе _ нннрјґгн. натўга.
Напрагненньтйгп _ нннрјоненнй. напругу-
ннтнй. нннрјгго. нннругом.

Ннпрнмше-прнмо.ннннроетець.ннннрошнн.
Нарпннт: _ нрінні. нрінень. нерівні.
Ннрнеоннть _ ннмншоннтн. ннмншоннтн.
Ннродный _ ннродннй. ноенолнтнй.
Ннродоннееленіе _ Ішодніеть.
Ннрознъ _ ннрізно. рівно.
Нарпчныйгп _ умненнйго. нннмненнйго.
Наруншый _ нон ерновннй. ен ернній, ннднір-
ннй.

Ннргінн _ ннйдннн. пўт н. заліза.
Нарушеніе. _ нарїшеннн. порушення.
Ннрн _ під.
Нар 'ни-ен _ 1) нщэізуннннн; 2) ннрізнн. зарубна.
Нар'Ёзнпй _ ннрізннй.
Ннрнднть _ зрнднтн. ннрнднтн.
Нарнд _ парад. наназ.
Насаднть _ нненднтн. ноенд'нгн.
Ннееленіе _ оееленнн, ннееленнн, Шодніеть.
Нненщтт _ ледве. ннетїну.
Нненльно _ енлою. енломіць. ношоенлом.
гннлтом.

Ннекнозь _ ннекрізь. наннліт.
Нненоро _ ноннннн. нонннцем.
Наснпчнть _ нненочнть.
Ннелоеніе _ нанлнетуннннн.
Насос _ емон, емононнн, нодотнг.
Ннетннленіе _ наука, нннрннн. нннне.
Ннетннннть _ домнгнтнен. ннмнгнтнен. до-
буннтнен.

Настенш _ нннетіэн, нннетнне
Ннетншен _ 1) ннетнннннн. моетіннн'. 2) моето-
аннна1 етешёгнн. постіль: З) номіет.

Ннетнльный _ ннетнльннй. етешочнй.
Ннетойчнно _ нрїнтьмом. ннннеом¬ невід-
етјгнно. уперто.

Ннетойчнный _ ненідетјгнннй. ннетерннй.
унертнй.

Ннетор ож'Ь _ на ченјг.
Настоятельно _ нрнґгьмом. ннльно. нагло.
Настпнтельньтй _ ннльннй. ннглнй.
Ннетонщій _ 1) тенерешній. еїчненнй. еьо-

гочненнй'. Е) оное'шнн~-г.ні1"1=І енрнвдешній. прон-
шїннй, Щнїрнйч ненннй. ојгщнй, сўтнй.

Ннетроеніе _ ннетрій.
Настунатытьньтйгп- настўпннй. нннндннй.
ннетуном. нннндом; ннетупоенй.

Ннетуннть _ 1) ннетуннтн, ннетуннтн'. 2.) нн-
ннднтн.

Ннетунленіе _ нг'штупч нанад.
Насьшь _ нненн. нненн. (данный) вал.
Насгнчна _ заруб, Зарубна, ннрб.
Натнсн _ ннтнен.
Натур альньтй _ ннтјгрнльннй. нрнродннй.
Ннтннсеніе _ ннтнґуннннн. натўга.
Наутпльннн _ угодьннн. ннрінсннн.
Наутпльньтй _ угольннй. ннрінсннй.
Научать _ навчатн, научатн.
Нахалдьстнп _ ннннбн. ннннбніеть.
Нннодчнный _ метннй. енрнтннй. тамннй.
Нннонщеніе _ зннношненнн, нробїннннн. бўт-
ніеть.

Ннчнло _ начать-н, ночнн. ночннон. енчнн.
Начальннн _ начальник.
Начальный _ ночнтноннй.
Начальстнп _ ннннгшетно. етнршннн.
Начать, начннать _ начатач Зачатн, почн-
ннтн. розночнннтн.

Ннчертнть _ ннрнсуннтн. ннрнеонуннтн.
Ннчет _ ннліченнн. ннщнтуннннн.
Ннчнннніе _ ночнн, енмір.
Нншеетвіе _ нннід. ннннд. ннетун. нншеетн.
Нн'нзднше_ 1) ковані. номонннн; Е".)`1`З;:пё:ць1 гер-

Цьонннн.
Нн'Ёздннчнть _ нозннуннтн, гершоннтн.
На'Ёзд _ ннїзд.
Нннщг _ уніч.
Небезонненый _ небезнешннй.
Неберенсный- необерененнй. нееторожннй.
необнчннй.

Неблнгоднр ныйгнпсть _ ненднчннй.-іеть.
Неблнгоннденшый _ нененннй.
Неблнгопрінтный _ ненрнненнй. неногоншй,
неелјгшннй.

Небр ежноеть _ недбнліетн¬ недбн'льетно.
Нензгодн _ прнгодн, ннленн.
Нензннчнй _ неенодіннно. знене'щьна. ненн-
роком.

Неннднмый _ неернмнй. неннднмнй.
Ненмґізетнтепьный _ неміетннй, тіеннй.
Ненннмнтельноеть _ неун нжніоть. неун ага,
недогляд.

Ненннмнтельный _ неунннсннй. безуннэн-
ннй.

Ненннтный _ незрозумілнй. неннрнзннй.
Ненозмошоеть _ неенромогн. неспромож-
ність. незмогн. неенлн. неможлнніеть.

Ненозможный-немоншнннй.неможебннй.
Ненр еднмьтй _ Цілнй. нерушнмнй.
Неныноенмый _ неегернјпінй.

Направляющій _23_ Невыиосг-гмый

Направлнющій _ направлиючнй.
Направо _ направо. праворуч.
Напрасннй,-о _ дарёмиий. даромно.
Напрнм'ізр _ наприклад, приміром.
Напролет _ наскрізь, навиліт.
Напропалую _ до загину
Напротнв _ супроти, проти, напроти. на-
впроти.

Напряґагь,-ся - натягати. нагягти.-ся. напи-
нати,-ся. напруэщватигся.

Напрнженіе _ напруга, натуга.
Наприженный,-о _ напружений. напругу-
ватий, напруго. напругом.

Нанрямик_ примо, навпростёць, навпрошки.
Наровн'із _ врівиі. врівень, нарівні.
Нарнсовать _ намалювати. вимашовати.
Народный - народний. посполитнй.
Народонаселеніе _ ліодність.
Нарознь _ нарізио, різно.
Нарочный,-о _ уьгиснийго. навмисний.-о.
Наружный _ поверховннй. зв ёрхній, надвір-
ний.

Наручни _ кайдани. пут а, заліза.
Нарушеніе _ нарушения. порушення.
Нари _ піл.
Наргазка _ 1) нарізування; 2) нарізка, зарубка
Нар'іѕзной _ иарізний.
Нарядить _ зрядити. нарядити.
Наряд _ нарад. наказ.
Насадить _ насадити. посадити.
Населеніе _ оселе'ння, насёления,шодність.
Насилу _ лёдве. насилу.
Насильно _ силою. силоміць. живосилом.

гвалтом.
Насквозь _ наскрізь, навиліт.
Наскоро _ похапки. похапцем.
Наскочнть _ наскочнть.
Наслоеиіе _ напластування.
Насос _ смок, смоковик. водотиг.
Наставленіе _ наука. направа. наказ.
Настаивать _ домагатися. намагатися. до-
буватися.

Настежь _ навстіж. навстяж.
Настилка _ 1) настилання. мостіиия', 2.) мосто-
виння. стелина. постіль: З) поміст.

Настильиый _ настилъний, стешочий.
Настойчнво _ притъмом, иавнсом, невід-
ступно. упёрто.

Настойчнвый _ иевідступний. настёрннй.
упертий.

Насторож'й _ на чеку.
Настоятельно _ притьмом. пильно. нагло.
Настоятельный _ пильний. иаглий.
Настонщій _ 1) тепёрешній, сучасний. сьо-

гочасний', 2) справжній, справдешній, прав-
дивий, щирий, повний. сущнй, сутий.

Настроеніе _ настрій.
Наступательный,-о _ наступний. нападний,
наступом, нападом: иаступовий.

Наступать _ 1) наступати. наступити; 2) на-
падати.

Наступленіе _ наступ. напад.
Насыпь _ наснп, висип. (довгий) вал.
Нас'Ёчка _ заруб, зарубка, карб.
Натиск _ натиск
Натур альный _ натуральний. природний.
Натяжеиіе _ натагуваиия, натуга.
Наугольник _ угольник, наріжннк.
Наутольный _ угогъннй. наріжний.
Научать _ навчати. научати.
Нахальство _ нахаба, нахабнісгь.
Находчивый _ меткий, спритннй. тямкий.
Нахожденіе_ знахошкеиня, пробування. бут-
ність.

Начало _ початок, почин, починок. зачин.
Начальник _ начальник.
Начальный _ початковий.
Начальство _ начальство. старшина.
Начатъ. начинать _ почати. зачати. почи-
нати, розпочинати.

Начертить _ нарисувати, нарисовувати.
Начет _ налічения. нащитувания.
Начинаніе _ почин, замір.
Нашествіе _ нахід, напад. наступ. иашёстя.
Нагізздннк_ 1) козак. комонник: 2) їздець. гер-
Цьовник.

На'ізздничать _ козакувати. терцювати.
На'іззд _ наїзд.
Наяву _ увіч.
Небезопасный _ небезпешний.
Небершкный _ необерёжний, не сторожкий.
необачиий.

Неблагодар ный,-ность _ невдичннй.-ість.
Неблагонадежный _ неповний.
Неблагопріятный _ неприязннй. непогожнй.
неслушний.

Небр ежность _ недбалість. недбальство.
Невзгода _ пригода, халёпа.
Невзначай _ несподівано, зненацька, нена-
роком.

Невнднмый _ незримий. невидимий.
Невм'ізгтительный _ немісткий. тісний.
Невннмателъность _ неун ажність. неув ага.
недогляд.

Невннмательный _ иеуважний. безуваж-
ний.

Невнятный _ незрозумілий, невиразннй.
Невозможность _ неспромога. неспромож-
ність. незмога, несила. неможливість.

Невозможный_неможливий, неможе'бний.
Невр еднмый _ цілий. нерушимий.
Невыноснмый _ нестерпучнй.



Нев'ЬдошІй _24_ Нечетиій

Нен'йдомьтй _ невідомий. неанаемнй. без-
вістний.

Нен'йд'йніе _ несвідомість.
Нетодньтй _ негодащий. негоисий. не гідний.

неадатний.
Недостаиать _ брануватн.
Недостатон _ 1) брав.. недостача. нестатои;

Е) нйба. нада.
Недостаточныйго _ недостатній.
Недостиашмость _ недо саъиність.
Недоступиый _ недоступний. неприступ-

ний.
Недрут _ ворот.
Нед'йлимость _ неподільність. нероздіпь-

ність.
Нед'Ьли _ тйоидень.
Неждаииый _ несподіваний.
Независимость _ незалежність. непідлег-
пість.

Независимый _ незалежний. непідлеглий.
самостійний.

Незнмедпнтельно _ негайно.
Незам'Ьиимый _ незамінний.
Нетначнтепьньтй _ незначний.
Нензбґйисиость _ немнијгчість.
Ненен'йстность _ невідомість. безність.
Ненм'ізніе _ недо стана.
Ненспранность _ несправність.
Неисчислимый _ неелічймнй.
Немедпеино _ негайно. небаном. незабаром.
Ненадеисньтй _ непенний.
Необнтаемьтй _ пустйй. безптодннй.
Необходимость _ потреба. ионечність. необ-
иіпність.

Неограниченный _ необмежений. безмір-
ний.

Неоиснданность _ несподіваність. несподі-
ванна

Неоиасиый _ безпешний.
Неопр едґйленность _ неозначеність. ненйа-

наченість.
Неопьттньтй _ недоснідний.
Неосмотрнтельность _ необачність. необе-
режність.

Неотнрвтнмьтй-неминјщий.неодворотннй.
Неотстуииыйго _ ненідступнийго. безвід-
стјїгпнийго.

Неиоб*|_=.димый-иепереьшёоинийт необорннй.
Неповнновеніе _ непослуи. непоспушен-

ство.
Неиодача _ неподача.
Неподніисность _ нерухомість.
Неиодиіасиыйго _ нерухомийго. непорјгш-
ний.-о. нерушймийго.

Неиодстуииый _ непідстјгпний. неприступ-
ний. недо стјгпинй.

Неиолнота _ непонність.
Неполный _ неповний.
Непосредстненньтй _ безпосередній.
Непостоинньтй _ несталий. непевннй. не-
постійний.

Непр аиильиый _ невірннй. ийбний.
Непретслонньтй _ незломний. непоийтннй.
Непр елоисньтй _ неамінний. неодмінннй.
Непр ерьтнньтй_ безустанний. безперестан-
ний. невпинний.

Непр истуииый _ неприступний. недо стјігп-
ний.

Непрінтель _ непрйнтепь. ворог.
Непрінтельстсій _ пепрйнтепьсьиий. воро-
иснй. вражий.

Непротлидиый _ безпроснітннй.
Непр одолиснтельньтй _ недонтий.
Непронтнольный _ невіпьннй.
Непроходнмьтй-непроиідннй. непропааннй.
Нер азд'Ёшьный _ нероадіпьннй. неподіль-
ний.

Нер нарушнмьтй _ непорј'Шннй.
Нер азр ывиый _ нерозрт'твний.
Несноевремениьтй _ ненчасннй. неслј'Шннй.
Нер овность _ нерівність.
Неспьтшньтй.-о _ нечјгтнийго.
Несм'Ьтньтй _ незлічймий. несчисленний.
Несонм'йстнмьтй _ несумісннй.
Несотласиый _ неагодний.
Несонзмсйрнмьтй _ непомірний.
Неспотсойньтй _ неспонійний.
Несиоиойстніе _ неспоній.
Неспособность _нездатність. недотепність.
нездібність.

Неспособньтй _ нездатннй. недотепннй. не-
адібний.

Неспранедптшость _ непрандйн ість, неправ-
да. ирйнда. несправедпйвість.

Нестерпнмьтй _ нестерпјгчий. нестерпннй.
Нещастье _ нещастя. недели.
Неудача _ невдач а.
Нешернсимый _ ненпйнннй. безупйнний.
Неудобиый _ недогодннй. неарјдтннй. непри-
добннй.

Неудобстио _ невигода. непридоба. неар'јгч-
ність.

Недчслоииыйго _ непоийбннй.-о.
Недосшонсійгнсе _ незґрабний,-о. неаґраба.
Неукротимый _ невпинний. невгамонний.
Неулоиимый _ невпонймнй.
Неустаииыйго _ невтомний.-о.
Неутомнмьтй _ невтомний.
Неуизиимый - ненразпаннй. ненрааний.
Нефть _ нафта.
Нец'йлесообр азньтй _ недоцільннй.
Нечеттсій _ нерозбірннй. нечитвйй.

Нев'ЬдошІй _24_ Нечетиій

Нен'йдомьтй _ невідомий. неанаемнй. без-
вістний.

Нен'йд'йніе _ несвідомість.
Нетодньтй _ негодащий. негоисий. не гідний.

неадатний.
Недостаиать _ брануватн.
Недостатон _ 1) брав.. недостача. нестатои;

Е) нйба. нада.
Недостаточныйго _ недостатній.
Недостиашмость _ недо саъиність.
Недоступиый _ недоступний. неприступ-

ний.
Недрут _ ворот.
Нед'йлимость _ неподільність. нероздіпь-

ність.
Нед'Ьли _ тйоидень.
Неждаииый _ несподіваний.
Независимость _ незалежність. непідлег-
пість.

Независимый _ незалежний. непідлеглий.
самостійний.

Незнмедпнтельно _ негайно.
Незам'Ьиимый _ незамінний.
Нетначнтепьньтй _ незначний.
Нензбґйисиость _ немнијгчість.
Ненен'йстность _ невідомість. безність.
Ненм'ізніе _ недо стана.
Ненспранность _ несправність.
Неисчислимый _ неелічймнй.
Немедпеино _ негайно. небаном. незабаром.
Ненадеисньтй _ непенний.
Необнтаемьтй _ пустйй. безптодннй.
Необходимость _ потреба. ионечність. необ-
иіпність.

Неограниченный _ необмежений. безмір-
ний.

Неоиснданность _ несподіваність. несподі-
ванна

Неоиасиый _ безпешний.
Неопр едґйленность _ неозначеність. ненйа-

наченість.
Неопьттньтй _ недоснідний.
Неосмотрнтельность _ необачність. необе-
режність.

Неотнрвтнмьтй-неминјщий.неодворотннй.
Неотстуииыйго _ ненідступнийго. безвід-
стјїгпнийго.

Неиоб*|_=.димый-иепереьшёоинийт необорннй.
Неповнновеніе _ непослуи. непоспушен-

ство.
Неиодача _ неподача.
Неподніисность _ нерухомість.
Неиодиіасиыйго _ нерухомийго. непорјгш-
ний.-о. нерушймийго.

Неиодстуииый _ непідстјгпний. неприступ-
ний. недо стјгпинй.

Неиолнота _ непонність.
Неполный _ неповний.
Непосредстненньтй _ безпосередній.
Непостоинньтй _ несталий. непевннй. не-
постійний.

Непр аиильиый _ невірннй. ийбний.
Непретслонньтй _ незломний. непоийтннй.
Непр елоисньтй _ неамінний. неодмінннй.
Непр ерьтнньтй_ безустанний. безперестан-
ний. невпинний.

Непр истуииый _ неприступний. недо стјігп-
ний.

Непрінтель _ непрйнтепь. ворог.
Непрінтельстсій _ пепрйнтепьсьиий. воро-
иснй. вражий.

Непротлидиый _ безпроснітннй.
Непр одолиснтельньтй _ недонтий.
Непронтнольный _ невіпьннй.
Непроходнмьтй-непроиідннй. непропааннй.
Нер азд'Ёшьный _ нероадіпьннй. неподіль-
ний.

Нер нарушнмьтй _ непорј'Шннй.
Нер азр ывиый _ нерозрт'твний.
Несноевремениьтй _ ненчасннй. неслј'Шннй.
Нер овность _ нерівність.
Неспьтшньтй.-о _ нечјгтнийго.
Несм'Ьтньтй _ незлічймий. несчисленний.
Несонм'йстнмьтй _ несумісннй.
Несотласиый _ неагодний.
Несонзмсйрнмьтй _ непомірний.
Неспотсойньтй _ неспонійний.
Несиоиойстніе _ неспоній.
Неспособность _нездатність. недотепність.
нездібність.

Неспособньтй _ нездатннй. недотепннй. не-
адібний.

Неспранедптшость _ непрандйн ість, неправ-
да. ирйнда. несправедпйвість.

Нестерпнмьтй _ нестерпјгчий. нестерпннй.
Нещастье _ нещастя. недели.
Неудача _ невдач а.
Нешернсимый _ ненпйнннй. безупйнний.
Неудобиый _ недогодннй. неарјдтннй. непри-
добннй.

Неудобстио _ невигода. непридоба. неар'јгч-
ність.

Недчслоииыйго _ непоийбннй.-о.
Недосшонсійгнсе _ незґрабний,-о. неаґраба.
Неукротимый _ невпинний. невгамонний.
Неулоиимый _ невпонймнй.
Неустаииыйго _ невтомний.-о.
Неутомнмьтй _ невтомний.
Неуизиимый - ненразпаннй. ненрааний.
Нефть _ нафта.
Нец'йлесообр азньтй _ недоцільннй.
Нечеттсій _ нерозбірннй. нечитвйй.

Нев'йдомый _24_ Нечеткій

Нев'йдомый _ невідомий. незнаємнй. без-
вістний.

Нев'йд'іѕніе _ несвідомість.
Негодный _ негоднщий. негожий. негідний.
нездатний.

Недостявать _ бракувати.
Недостаток _ І) брак. иедостача. нестаток;

2) хиб а. вада.
Недостаточный,-о _ недостатній.
Недостижимоеть _ недосажність.
Недоступный _ недоступний, неприступ-

ний.
Недруг _ ворот.
Нед'йлимость _ неподільність. иерозділь-
ність.

Нед'йлн _ тйждень.
Нежданный _ несподіваний.
Независимость _ незалежність. непідлег-
лість.

Независимый _ незалежний. непідлетлий.
самостійний.

Незамедлительно _ негайно.
Незам'ізнимый _ незамінний.
Незначнтельный _ незначний.
Неизб'йжность _ иеминучість.
Нензв'йстность _ невідомість. безвість.
Ненм'ізніе _ недо стача`
Ненспр авность - несправність.
Ненсчнслимый _ незлічимнй.
Немедленно _ негайно. небавом. незабаром.
Ненадежный _ непевний.
Необитаемый _ пустйй. безлв'эдний.
Необходимость _ потреба. конечність. необ-
хідність.

Неоґраннченный _ необмежений. безмір-
ний.

Неожиданность _ несподіваність. несподі-
ванка.

Неопасный - безпешний.
Неопред'йленность _ неозначеність, невиз-
наченість.

Неопьпиый _ недосвідний.
Неосмотритшность _ необачність. необе-
режність.

Неотвратимый_немниучнй.неодворотннй.
Неотступный,~о _ невідступннй.-о. безвід-
ступнийго.

Непоб'йдимый_непереможинй.необоринй.
Неповнновеніе _ непослух. непо слушен-

ство.
Неподача _ иеподача.
Неподвіжность _ нерухомість.
Неподвіжный,-о _ нерухомий.-о. непоруш-
ний.-о. иерушимийго.

Неподступный _ непідступний. неприступ-
ннй. недо ступний.

Неполнота _ неповність.
Неполиый _ неповний.
Непосредствениый _ безпосередній.
Непостоянный _ нестапий. непевний. не-
постійний.

Непр авильный _ иевірний. хибний.
Непр еклонный _ незломний. непохитинй.
Непр еложиый _ незмінний. иеодміиннй.
Непр ерывиый_ безустанний. безперестан-
ний. невпинний.

Непр иступный _ неприступний. недо ступ-
ний.

Непріятель _ непрйятепь. ворот.
Непр'штешскій _ пеприятельський. воро-
жнй. вражий.

Непр оглядиый _ безпросвітинй.
Непр одолжительный _ недовтий.
Непроизвольный _ невільиий.
Непроходимый_непрохідннй. непролазний.
Неразд'ізльиый _ иероздішзннй. неподіль-
ний.

Неразрушимый _ непорушннй.
Нер азрывиый _ нерозрйвиий.
Несвоевремеиный _ невчасннй. иеслушний.
Нер овность _ нерівність.
Неслышный,-о _ нечутнийго.
Несм'Ьтный _ незлічимий. иесчисленний.
Несовм'іѕстимый _ несумісний.
Несогласный _ незгодний.
Несоизмазримый - непомірний.
Неспокойный _ неспокійний.
Неспокойствіе _ неспокій.
Неспособностъ _нездатиість. недотепність.
иездібність.

Неспособный _ нездатний. недотепний. не-
здібний.

Несправедлнвость _ неправдавість. неправ-
да. кривда. несправедливість.

Нестерпимый _ иестерпучий. нестерпний.
Нещастье _ нещастя. неделя.
Неудача _ невдача`
Неудержнмый _ невпинний. безупйниий.
Неудобиый _ иедогодний. незручний. непри-
добний.

Неудобство _ невитода. непридоба. незруч-
иість.

Неуклонный,-о _ непохйбний.-о.
Неукшожій,-же _ незґрабний,-0. незґраба.
Неукротимый _ невпинний. невтамовний.
Неуловимый _ невловймий.
Неустннный,-о _ невтомний.-о.
Неутомнмый _ невтомннй.
Неуизвнмый _ невразліёший. невразннй.
Нефть _ нафта.
Нец'йлесообразный _ недоцільний.
Нечеткій _ нерозбірний. нечитнйй.



Ннаелнровать _35_ Обнаруженныіі

Ниволировать _ ніаолговатн: рівннтн.
Ннэннііі _ ннонній. ннаоннй. плідній.
Ннзмонность _ ангина1 ннаоннна. ннаьно-
діл. (о стану) нологн. лрнладь.

Ннзмонныіі _ ннзьннй. прнпадногнй.
Ннзоньо _ нна.
Ни: _ нна. онід, діл.
Ниианой _ ніннггй. жаднніі. жодннй.
Нннан _ ніан. нінннм способом; мабуть. десь.
лнбонь.

Нитевидный _ ннтнунатнй.
Ннша _ ніша. аананёлон.
Новобраноц _ новобраноць. нонрут.
Ноншы _ ніннн. шабельтао.
Нож- нон (звонила) нолодій.
Ноль _ нјгль.
Нормальний _ нормагшннй. авнчайннй. зраз-
новий.

Ноонлин _ ноші. (макаронні) марн.
Ноонльщни _ ноонлъннн.
Нотацін _ ннмон а.
Ночь _ ніч.
Томнан н. _ глупа ніч.

Ночной _ нічний1 вночішннй.
Ноша _ ноша.
Нонбрь _ листопад. нонбрь.
Нравственнооть, нравотвонннй _ марагш-
ність. маральннй.

Нран _ 1) нороа. ндача; 2) звичай.
Нша _ нотрёба. потребизна; нўасда. не-

отатон.
Нуждать он - нуждатноа, нотробув атнъ-оа.
Нумерацін _ лічб а.
Нумеронать _ порезначатн.
Нырнугь _ лірнјтгн. норннатн.
Н'Ёиогда _ нолноь.
Н'Ьиоторыіі _ 1) аннйоь; З) дё-нотрнй. ин-
нотрнй.

Н'Ёоиольио _ нільии, нільно. онільнноь.

О
Пбнагпшагь _ 1) обвалговагн. обонпагн. обва-
литн; Е) розвалъоватн, розвалитнгоа.

Обвал _ обвашнованна1 рознашованнл; про-
наллн.

Обвортиа_ об гортна. обиладннач палатўрна.
Обнестн, обноднть _ обнёотн. обводнтн.
Обвнноніо _ обвинувачення. обвнна.
Обогнуть _ обгннг'ггнЧ обігнўти аігнјггн.
Обдуманный _ обдјгманнй. обмірнонаннй.
Обдґізлна _ 1) оброблення. онранлоннн'.

Е) оброба. обробиа, онрава. оадоба.
Обозліод'вть _ннлгоднітн. обезшзоднітн. опус-
тітн.

Пбозонаоить _ аабозпёчнтн.
Обозночоннн _ Забвзноченнл. аарјгна. зано-
рјгна.

Обозночивать _ аабеаночуаагн, Ешбозпочатнч
занобігатн. занобігтн.

Оборогатьгон _ Европі-он. оторогп'ь-оач
пнльшатн. нартунатн.

Оборнутьгон _ 1] оглннутнгпн. ознрщітнч
-са; 2) новорнј-'гнгон ноноргагн.-он; З) обор-
Нјгтнгон. обертагн.-ол: 4) пороЬ:1Ё11н3гтн;оач
перенндатн.-он.

Обортиа _ она. Обвортиа.
Обжнм _ обтнон.
Обзанодоніо _ обаанід.
Обзнрать _ оанратн. обанрагн. оглндатн.
оанрнјіггн. оглядітн.

Обзор _ 1) огладанна1 ознранна; Е) огляд.
нерёгчнд.

Пбозум'вть _ збожеволітн. знавіонігн. здурігн.
Обнліо _ росніш. доотагон.
Обільный _ достатній. богатый.
Пбиталищо _ ооолаЕ аситло, жнллн. обіотн.
домінна.

Обитать _ нснтн. пробуватн, мёшнагн.
Обннод _ обиггл'д1 обииідаа.
Обиаиьшать _ обноггунагн. обнонатн.-он.
нообнопуаатнгон.

Обнладынать _ і) обиладатнч онладатн,
обгшаотнгол. (оарнлного) обдорнувати, [но-
винках-т.) обхід-'рув агн'. 2) обшнватн. обнггггн.
-ол. облащватн, (но краях) облнмонунагн.

Облагать _ облагатн. оточатн. облнгтн. ото-
Читн, обступитн.

Обладаніо _ володіння. нладаннн. облада.
Пбладать _ нолодітн, владатн. обладуват н.
Облако _ нмара. об олон.
Область _ край, нраіна.
Пблачный _ нмарннй. ньфрннй.
Облогчнть _ їлёгшуаатн. нолёгчуватн.
Облегч оніо _ пільга. пологкіоть1 полёгчен-

на.
Облнчеоиій _ облічннй.
Облоэвоніо- обложения! облога.
Обломои _ од(від)ломо н. внломон.
Обманный _ облўднийъ обманный.
Пбмащгть _ обдурогіїтич одурнтн. обмангі'тн.
Обманчивый _ облудннй. омнльннй.
Обман _ обілдё'даъ омана, обман.
Пбмол'вть _ помілнтн. обмілнтн. номіль-
Шагн.

Обмунднрованіо _ обмундуруааннл. ушн-
дуруванна.

Обм'Ёна - заміна. обміна. ннмін.
Обнажшь, обнажить _ огошёпнч оголнтн.
Обнаружоніо _ внанлённл.
Обнаружонный _ ннннлонннй.
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Облнчеоиій _ облічннй.
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Обнаружоніо _ внанлённл.
Обнаружонный _ ннннлонннй.

НивеШ-Іровать - §_ Обнаруженный

Нивелироватъ - нівелювати'. рівняти.
Нижній _ нижній. низовий. спідній.
Низмениость _ низнна. ннзовииа. низько-
діл, (є степу) пологи, припадь.

Низмеииый _ низький. припадистий.
Низовье _ ииз.
Низ _ низ. спід. діл.
Никакой _ ніикий. жадини. жодний.
Никак _ ніяк. ніяким способом; мабуть. десь.
лнбонь.

Нитевидный _ инткуватий.
Ниша _ ніша. закапёлок.
Новобранец _ новобранець. нёкрут.
Ножны _ піхви, шабельтас.
Нож_ ніж. (великий) колодій.
Нощ _ нуль.
Нормальний - нормальний. звичайний. зраз-
ковий.

Носилки _ ноші. (макаронна) мари.
Носильщик _ носилъник.
Нотаціи _ вимова.
Ночь _ ніч.
Темиая н. _ глупа ніч.

Ночиой _ нічний. вночішний.
Ноша _ нош а.
Ноябрь _ листопад. ноябрь.
Нравственностъ, нравственний _ мараль-
ність. марапьний.

Нрав _ 1) норов. вдача'. 2) звичай.
Нужда _ потрёба. потребизна; нужда. не-
статок.

Нуждать си _ нуждатнся. потребув атн.-ся.
Нумерація _ лічба.
Нумеровать _ перезначати.
Нырнуть _ пірнутн. поринати.
Никогда _ колись.
Н'Ькоторый _ 1) якийсь; 2) дё-котрий. ин-
котрий.

Н'Ьсколько _ кігшки. кілько. скількись.

О
Обваливать _ 1) обвалювати. обсипати. обва-
литн'. 2) розвалювати. розвштит11.-ся.

Обвал _ обвалювання. розвашовання; про-
валля.

Обвертка_ обтортка. обкладина. палятурка.
Обвести, обводитъ _ обвёсти. обводити.
Обвиненіе _ обвинувачення. обвина.
Обогиуть _ обгннати. обігнути. зігнутн.
Обдуманный _ обдуманий. обмірковаинй.
Обд'илка _ 1) оброблення. оправлення'.

2) оброба- обробка. оправа, оздоба.
Обезлюд'итъ _вилюдніти. обезшодніти. опус-
тіти.

Обезопасить - забезпёчити.
Обезпечення _ забезпёчення. зарука. запо-
рука.

Обезпечивать _ забезпёчуватн. убез печати.
запобігати. запобігти.

Оберегать,-ся _ берегти-ся. стерегти.-ся.
пильнувати. вартувати.

ОбернутЬ,-си _ 1) оглянути-ся. озирнути.
-сяд 2) повернути-ся. повертати-ся; З) обер-
нути.-ся. обертатн.-ся: 4) перекинути,-ся.
перекидати.-ся.

Обертка _ Спів. Обвертка.
Обжим _ обтиск.
Обзаведеніе _ обзавід.
Обзирать _ озирати. обзирати. оглядати.
озирнутн. оглядіти.

Обзор _ 1) оглядання. озирання: 2) огляд.
перёгляд.

Обезум'ізтъ _ збожеволітн. знавісніти. здурітн.
Обиліе _ роскіш. достаток.
Обільный _ достатній. богатий.
Обиталище _ осёля. житло. жилли. обістя.
домівка.

Обитать _ жити. пробувати. мёшкатн.
Обиход _ обихід. обихідка.
Обкапывать _ обкопувати. обкопатн.-ся.
пообкопуватн.-ся.

Обкладывать _ 1) обкладати. складати.
обкчастнгся. (дерниною) обдернувати. (ка-
линням.) обмурувати; 2) обшнвати. общитн.
-ся. облямувати. (по краях) облямовувати.

Облагать _ облягати. оточати. облягти. ото-
читн. обступити.

Обладаиіе _ володіння. владання. облада`
Обладать _ володіти, владати. обладувати.
Облако _ хмара. оболок.
Область _ край. краіна.
Облачный _ Хмарний. хму'грннй.
Облегчить _ улёгшувати. полёгчуватн.
Облегчеиіе _ пішла. полёгкість. полсгчен-

ня.
Облическій _ облічний.
Обложеніъ обложения. облога.
Обломок _ од(від)ломок. виломок.
Обманный _ облїдний. обмаиный.
Обманугь - обдурити. одурити. обманити.
Обманчивый _ облудний. омильннй.
Обман _ облуда, омана. обман.
Обмел'іѕть _ помілити. обмілити. поміль-
шати.

Обмундир ованіе _ обмундурування. умун-
дурування.

Обмтіѕна _ заміна. обміна. вимін.
Обнажаґь, обнажиґь _ оголити. отолати.
Обиаружёніе _ виявлсння.
Обнаружеиный _ виявленний.
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Обнаршвать _ виавлитн. визначати. ви-
авити.

Обод _ ббід.
Обозначить _ позначатн. означати. означи-
ти.-са.

Обозный _ оббзний.
Обозр'вватоль _ оглидач.
Обоз _ оббз. валка. табор.
Обойма _ вірв ант. урвант.
Оболочка _ об гбртка.. обкладка.
Оборона _ оборона.
Оборонитольный _ оборбнннй.
Оборотный _ 1) поворотннй. зьоротннй:

Е) відворатний.
Оборот _ поворотъ зворот.
Образец _ зразак. взір.
Обр азованіо _ 1) витворенна. утваренна'.

2) освіта.
Образованиый-1)витворений.утварений;

Е) освічсннй.
Образоватьс-ся _ 1) скласти. утворити. витво-
рити'. Е) просвітити. освігити.

Образцовый _ зразкавий.
Образ _ 1) образ, вид. вигляд; Е) примір.
приклад. зразбк'. З) спасіб. пабнт.

Обратить _ обернути. повернути. наверну-
ти. повертати.

Обратить вниманіо _ заувазкити. звернути.
звертати увагу.

Обратиться и кому-небудь _ удагиса. звер-
нутиса. ударитиса.

Обратить в ничто _ обернути. повернути.
повертати в нівець.

Обратиться в б'йгство _ кинугись. пусти-
тись навтікача.

Обращать ся с кем-небудь _ пов одит иси.
обікаднтисн.

Обращатьси вокруг _ оберт-атиса навколо.
Обратно _ назад. навспак.
Обратный _ зворбтний.
Обращоніс. _ 1) звертання. обертання. по-
вертанна'. 2) повадисениа. повбдінна.

Оброть _ оброть.
Обруботс _ оцупок. утинок
Обруч _ обруч.
Обрыв _ круча. провалля. урвнще. безкеда.
бескет.

Обр'вз _ 1) край. беріг: 2.) переріз. зрізок.
Обссрваціонный _ обсерваційний. (про

в.: йсько) чатовий.
Обстановка _ обстанбва.
Обстоятольство _ обставина.. обстава.
Обступить. обступать _ обступати. облаг-
ти. оточиги. обступити.

Осузкденів _ ббмисл. міркування. обмірку-
ванни.

Обувь _ абувіа. обув.
Обучать _ вчити. учиги. навчати.
Обгтеиів _ навчаниа. наука. ученна.
Обкват _ обійма. обкв ат.
Обкодіть _ обкадити. обійти.
Обход _ 1) обкад. об`ізд'. Е) обкбд. дозор.
Обшанцовать _ поробити. покопаги шан-
ці. обшанцтовати.-св.

Обширный.-о_обширний.-о.простбрий.-о.
розлагнй.-о. широкий-0.

Обшлат _ закавраш. вилага.
Общій _ спільний. загальний. сумісний. су-
купннй.

Об*одиисніо _ об *Ёднання
Об*сдинять _ об'єдннити. обіёднувати.
Об'емистьтй _ обіймистий.
Об*см _ обійма. абсагЧ прасторонь. об'йбм.
Об-'ивить _ об `ивити. сповістити. оголосити.
оповпцати.

Об'ивлвиіе _ оповістка. оголошення.
Об*яснсніо _ об*асненна. пояснения.
Об*яснитсльная записка _ поаснтоточа. за-
писка.

Обьпсновоніс _ звичай. звичка.
Обьисиовенньзй.-о _ звичайний.-о.
Обысиать _ обшукати. обшукувати. тру-
сити.

Обычай _ звичай.
Обязанность _ обоазізааЧ повинність.
Обязательный _ обов 'изкавнй
Овальный _ айцеватий.
Овладить _ заволодіти. здобути.
Оврат _ яр. (_.чатлнбскш'і) переирок. [корес-
кші лісом.) байрак. (степовий) балка. (з кш-
цазоазшла,зам баранина) вибалок. переказ.
(з арт-зникає баг-астма) провалла.

Огневой м'ізшок _ вогнева. магии.
Огисстр'вльный _ (в)огнепапьний. пальний.
стрільний.

Огнеупор ный _ (в)огиетревалнй.
Огонь _ (в)огонь.
Огород _ город. огород.
Ограда _ гор-баса, огоража. (азарта-дана)
тин. пліт. ліса. (паланка) паркан. баркан.
(з даль сказрчківмк) ч асто кіл.

Ограничонный _ 1) обмежений". Е) невели-
кий. помірний.

Одвища _ одсзнаЗ (в)убраниа.
Одиночный _ посдинкавий. поєдинчий.
Одноиремеииьтй.-о _ одночасний.-о.
Одол'ізвать _ перемогати. змогаги. перемог-
ти. подуисати. здолати.

Оисиданіе _ трів анна, чекання. задания.
Оясндать _ исдати. доасядатн1 чекати.
Озоботиться _ потурбуватигса. клопотати.

-са

Обнаруингвать _35_ Озсботт-тгьсн

Обнаршвать _ виавлитн. визначати. ви-
авити.

Обод _ ббід.
Обозначить _ позначатн. означати. означи-
ти.-са.

Обозный _ оббзний.
Обозр'вватоль _ оглидач.
Обоз _ оббз. валка. табор.
Обойма _ вірв ант. урвант.
Оболочка _ об гбртка.. обкладка.
Оборона _ оборона.
Оборонитольный _ оборбнннй.
Оборотный _ 1) поворотннй. зьоротннй:

Е) відворатний.
Оборот _ поворотъ зворот.
Образец _ зразак. взір.
Обр азованіо _ 1) витворенна. утваренна'.

2) освіта.
Образованиый-1)витворений.утварений;

Е) освічсннй.
Образоватьс-ся _ 1) скласти. утворити. витво-
рити'. Е) просвітити. освігити.

Образцовый _ зразкавий.
Образ _ 1) образ, вид. вигляд; Е) примір.
приклад. зразбк'. З) спасіб. пабнт.

Обратить _ обернути. повернути. наверну-
ти. повертати.

Обратить вниманіо _ заувазкити. звернути.
звертати увагу.

Обратиться и кому-небудь _ удагиса. звер-
нутиса. ударитиса.

Обратить в ничто _ обернути. повернути.
повертати в нівець.

Обратиться в б'йгство _ кинугись. пусти-
тись навтікача.

Обращать ся с кем-небудь _ пов одит иси.
обікаднтисн.

Обращатьси вокруг _ оберт-атиса навколо.
Обратно _ назад. навспак.
Обратный _ зворбтний.
Обращоніс. _ 1) звертання. обертання. по-
вертанна'. 2) повадисениа. повбдінна.

Оброть _ оброть.
Обруботс _ оцупок. утинок
Обруч _ обруч.
Обрыв _ круча. провалля. урвнще. безкеда.
бескет.

Обр'вз _ 1) край. беріг: 2.) переріз. зрізок.
Обссрваціонный _ обсерваційний. (про

в.: йсько) чатовий.
Обстановка _ обстанбва.
Обстоятольство _ обставина.. обстава.
Обступить. обступать _ обступати. облаг-
ти. оточиги. обступити.

Осузкденів _ ббмисл. міркування. обмірку-
ванни.

Обувь _ абувіа. обув.
Обучать _ вчити. учиги. навчати.
Обгтеиів _ навчаниа. наука. ученна.
Обкват _ обійма. обкв ат.
Обкодіть _ обкадити. обійти.
Обход _ 1) обкад. об`ізд'. Е) обкбд. дозор.
Обшанцовать _ поробити. покопаги шан-
ці. обшанцтовати.-св.

Обширный.-о_обширний.-о.простбрий.-о.
розлагнй.-о. широкий-0.

Обшлат _ закавраш. вилага.
Общій _ спільний. загальний. сумісний. су-
купннй.

Об*одиисніо _ об *Ёднання
Об*сдинять _ об'єдннити. обіёднувати.
Об'емистьтй _ обіймистий.
Об*см _ обійма. абсагЧ прасторонь. об'йбм.
Об-'ивить _ об `ивити. сповістити. оголосити.
оповпцати.

Об'ивлвиіе _ оповістка. оголошення.
Об*яснсніо _ об*асненна. пояснения.
Об*яснитсльная записка _ поаснтоточа. за-
писка.

Обьпсновоніс _ звичай. звичка.
Обьисиовенньзй.-о _ звичайний.-о.
Обысиать _ обшукати. обшукувати. тру-
сити.

Обычай _ звичай.
Обязанность _ обоазізааЧ повинність.
Обязательный _ обов 'изкавнй
Овальный _ айцеватий.
Овладить _ заволодіти. здобути.
Оврат _ яр. (_.чатлнбскш'і) переирок. [корес-
кші лісом.) байрак. (степовий) балка. (з кш-
цазоазшла,зам баранина) вибалок. переказ.
(з арт-зникає баг-астма) провалла.

Огневой м'ізшок _ вогнева. магии.
Огисстр'вльный _ (в)огнепапьний. пальний.
стрільний.

Огнеупор ный _ (в)огиетревалнй.
Огонь _ (в)огонь.
Огород _ город. огород.
Ограда _ гор-баса, огоража. (азарта-дана)
тин. пліт. ліса. (паланка) паркан. баркан.
(з даль сказрчківмк) ч асто кіл.

Ограничонный _ 1) обмежений". Е) невели-
кий. помірний.

Одвища _ одсзнаЗ (в)убраниа.
Одиночный _ посдинкавий. поєдинчий.
Одноиремеииьтй.-о _ одночасний.-о.
Одол'ізвать _ перемогати. змогаги. перемог-
ти. подуисати. здолати.

Оисиданіе _ трів анна, чекання. задания.
Оясндать _ исдати. доасядатн1 чекати.
Озоботиться _ потурбуватигса. клопотати.

-са

Обнаружнвать _26_ Озоботиться

Обнаруживать _ виявляти. визначати. ви-
явнти.

Обод _ обід.
Обозначать _ позначати. означати. означи-
ти.-ся.

Обозный _ обозний.
Обозр'ізватель - оглядшт.
Обоз _ обоз. вапка. табор.
Обойма _ вірвант. урвант.
Оболочка _ обгортка. обкладка.
Оборона _ оборона.
Оборонигельный _ оборонний.
Оборотиый _ 1) поворотний. зворотний:

2) відворотний.
Оборот _ поворот. зворот.
Обр азец _ зразок. взір.
Образованіе - 1) витворення. утворення:

2) освіта.
Образованный_1)витворений.утворений'.

2) освічений.
Образоватъ.-ся _ 1) скласти. утворити. витво-
ритн'. 2) просвітити. освітити.

Обр азцовый _ зразковий.
Образ _ 1) образ. вид. вигляд; 2) примір.
приклад. зразок; З) спосіб. побит.

Обратить _ обернути. повернути. наверну-
тн. повертати.

Обратить вниманіе _ зауважити. звернути.
звертати увагу.

Обратиться к кому-небудь _ удатися. звер-
нутися. ударитися.

Обратить в ничто _ обернути. повернути.
повертати в нівець.

Обратнться в б'ізгство _ кинутись. пусти-
тнсь навтікача.

Обращать ся с кем-небудь _ поводитися.
обіходитнся.

Обращаться вокрут _ обертатися навколо.
Обратно _ назад. навспак.
Обратный _ зворотний.
Обращеш'е _ 1) звертання. обертання. по-
вертання'. 2) поводження. поводіння.

Оброть _ оброть.
Обрубок _ оцупок. утииок
Обруч _ обруч.
Обрыв _ круча. провалля. урвище. безкеда.
бескет.

Обр'ізз _ 1) край. беріг: 2) переріз. зрізок.
Обсерваціонный _ обсерваційннй. (про
військо) чатовий.

Обстановка _ обстанова.
Обстоятельство _ обставина. обстава.
Обступитъ, обступать _ обступати. обляг-
ти. оточити. обступити.

Осужденіе _ обмисл. міркування. обмірку-
вания.

Обувь _ обув'я. обув.
Обучать _ вчити. учити. навчати.
Обучеиіе _ навчання. наука. учення.
Обхват _ обійма. обхв ат.
Обходіть _ обходити. обійти.
Обход _ 1) обход. об`ізд'. 2) обход. дозор.
Обшанцовать _ поробити. покопати шан-
ці. обшанцюватн.-ся.

Обшнриый,-о_обширний.-о.просторий.-о.
розлогий.-о. широкий.-о.

Обшлаг _ закавраш. внлота.
Общій _ спільний. загальний. сумісний. су-
купннй.

Об'едииеніе _ об'ёднання.
Об'единять _ об`єдииити. об`ёднувати.
Об'емистый _ обіймистий.
Об'ем _ обійма. обсяг. просторонь. об`йом.
Об”явить _ об`явити. сповістити. оголосити.
оповіщати.

Об'явленіе _ оповістка. оголошення.
Об'ясиеніе _ об`яснення. пояснення.
Об'яснительная записка _ пояснюючи за-
писка.

Обыкновеніе _ звичай. звичка.
Обьпсиовениый,-о _ звичайний.-о.
Обыскать _ обшукати. обшукувати. тру-
ситн.

Обычай _ звичай.
Обязанность _ обов`язок. повинність.
Обязательный _ обов 'язковий
Овальный _ яйцеватий.
Овладить _ заволодіти. здобути.
Овраг _ яр. (неѕллбокнй) переярок. (порос-
яшй лісом.) байрак. (степовий) балки. (з по-
.Шж-нстнмн бсрсѕалш) вибалок. перекат,
(з коштами безпеці/ими) провалля.

Огневой м'ізшок _ вогнева матия.
Огиестр'ізльный _ (в)огнепальний. пальний.
стрільний.

Огнеупор ный _ (в)огнетревалий.
Огонь _ (в)огоиь.
Огор од _ город. огород.
Ограда _ горожа. огорожа. (_твоооспына)
тин. пліт. ліса. (ооцтг-ш) паркан. баркан.
(з паль сторш'вш) частокјл.

Ограниченный _ 1) обмежений: 2) невели-
кий. помірний.

Одежда _ одежа. (в)убрання.
Одиночный _ поєдинковий. поєдинчий.
Одновременный.-о _ одночасний.-о.
Одол'ізвать _ перемогати. змогати. перемог-
ти. подужати. здолати.

Ожиданіе _ трівання. чекання. ждання.
Ожидать _ ждати. дожзщати. чекати.
Озоботгггься _ потурбувати.-ся. клопотати,

-ся.



Озииковлгть [Ц __
ЬЬ

] Осада

Ознакомитьгся _ нознийомнтн,-ся, знийо-
мити,-ся, ознийомитнся.

Озничить,-ся _ 1) зничйтн. нозничити, по-
зничйтн, помітити; 2) визничити, зничи-
ти.

Окалина _ исјокелиця.
Оканчияать _ кіичити,-ся, скінчити,-ся,
зикінчйтн,-ся.

Отсеин _ океин.
Отслитс _ оклик
Окно _ вікно.
Отсовьт _ кийдиий, зикови, зилізи, пјгт и.
Околица _ околиця, окрјгги.
Около _ ни около. нивколо, округ. округи.
Отсонечность _ кінець, крий.
Окончиніе _ кінець, до кінчення.
Окончитсш.иьтй _ конешннй, оститній, оста-
точний.

Окоп _ окіп, окон, вил. Шинець.
Окранна _ крий, (..сєсс1)узлісся, (сили) обля-
мівки.

Окраска _ фирбувиння', окраса, нокриски.
Отср есгносгь _ околиця, округи.
Окрестньтй _ околишній, околійний.
Окрест _ нивколо. крјгг, округи.
Окрик _ гукиння, оклнк.
Округленіе _ зикрјгглення.
Округ _ округи, околиця.
Отсррокить _ окрјокит и, оточити. оточувити.
Отсрјзкеніе _ оточення.
Окрјотснос'тъ _ круг, окщіти, оъфјгиотість, коло,
обвід.

Окр'Ьпльтй _ стверділнй, зміцнілнй.
Отср'ізпнјггь _ зміпніти, покріпшити.
Октябрь _ октябрь, исовтень.
Омуг _ ями, круч и.
Опиздьтвить _ опізнтовитися, зипізнтовитися,
спізнйтися.

Опилзьтвитъ _ осідити, осісти, порј'шитись.
Описьтвиться _ описувитися.
Опаска _ опасна; обичність, оберез-кніств.
Описеніе _ поботовииня, описки.
Опислнвый _ описливий, обережний, сто-
рожкйй, обичний.

Опасность _ небезпечність, небезпеки.
Описньтй,-о _ небезпечний,-о, непевннй,-о.
Опериція _ опериція.
Опериціонния лннія _ опериційнилйнія.
Опяшсн _ (береги нас) тйрси, трйни, (осі зо-
лгзо) Цйндри.

Описиніе _ опис.
Описать _ описити, списити.
Описка - помилки, огрік.
Опов'йстить _ оповістйти.
Опон'йщеніе _ оповістки.
Ополченіе _ рјгшення.

Опора- 1) підпори, 2) оборони, зислони¬ під-
моги, поміч.

Опорньтй пункт _ опірний пункт.
Опор _ оди. Опора.
Опраяа _ оприви.
Опривдиніе _ опривдиння, вйпривдииня.
Оприндить _ 1) опривдити, випривдитн. яи-
праьдатн; 2) спривдйти.

Опривнться _ 1) попривнти. понривлятися:
З) опривити,-ся, опривляти,-ся.

Опришниить _ випйтувити. вйпититн, роз-
питити.

Опредгізленіе _ 1) вйясиення, вйзничення',
І) постинови, присуд', рішенець.

Опред'ізлятъ,-ся _ 1) вняснйти, визничити,
вйясннтн, вйзничити', 2.) постиновляти,
призначити, опреділйти.

Опрокндить, опрокииуть _ перекидитн,
випити, звилтовити', повилйти.

Опромегтнвий,-о _ необичний,-о, нерозвияс-
лнвнй,-о, нерозсјгдлнвийго.

Опрометчнвосгь _ необичність, нерозвиэк-
ніств.

Опрос _ допит, роспнт.
Опрятносгь,-ннй _ чепјгрністьгннй, окий-
ність.-ний.

Опускнай _ спускнйй.
Опустошать _ пустошитн, спустошати, Шпон-
друвати, исищгвити.

Опустошеніе _ спустошення, сплгондро-
виння.

Опушки _ 1) облямівки; Е) узлісся, узлісок,
зилісок.

Опытность _ досвідченість.
Опьтгняй _ досвідчений, бувилнй.
Опьтт _ досвід, проби, пробјгнок.
Опять _ знову, знов.
Орда _ орди.
Ордер _ припорјгчення, приказ, ордер.
Ордннир сп _ ординирець.
Оріентировиться _ орієнтувитнся, розпіз-
нитися.

Оркестр _ оркестри.
Орјщіе _ 1) струмент. ничйння, сприви, зни-
ряддя', 2.) гирмити.

Орудійный корр идор _ гирмитний коридор.
Оррокойник _ пушкирь, збройний мийстер.
Ордокойная _ збр ойня.
Оррокойньтй _ збройний.
Орркеносец _Шри. чјі'ри.
Орто _ зброя, броня, бронь. припис, орјг-
зкини.
Поднять оруясіо- до зброї стати, зи зброто
взятися.

Полояснть оружіе _ здити зброто.
Осада _ облоги, облозкення.

Озииковлгть [Ц __
ЬЬ

] Осада

Ознакомитьгся _ нознийомнтн,-ся, знийо-
мити,-ся, ознийомитнся.

Озничить,-ся _ 1) зничйтн. нозничити, по-
зничйтн, помітити; 2) визничити, зничи-
ти.

Окалина _ исјокелиця.
Оканчияать _ кіичити,-ся, скінчити,-ся,
зикінчйтн,-ся.

Отсеин _ океин.
Отслитс _ оклик
Окно _ вікно.
Отсовьт _ кийдиий, зикови, зилізи, пјгт и.
Околица _ околиця, окрјгги.
Около _ ни около. нивколо, округ. округи.
Отсонечность _ кінець, крий.
Окончиніе _ кінець, до кінчення.
Окончитсш.иьтй _ конешннй, оститній, оста-
точний.

Окоп _ окіп, окон, вил. Шинець.
Окранна _ крий, (..сєсс1)узлісся, (сили) обля-
мівки.

Окраска _ фирбувиння', окраса, нокриски.
Отср есгносгь _ околиця, округи.
Окрестньтй _ околишній, околійний.
Окрест _ нивколо. крјгг, округи.
Окрик _ гукиння, оклнк.
Округленіе _ зикрјгглення.
Округ _ округи, околиця.
Отсррокить _ окрјокит и, оточити. оточувити.
Отсрјзкеніе _ оточення.
Окрјотснос'тъ _ круг, окщіти, оъфјгиотість, коло,
обвід.

Окр'Ьпльтй _ стверділнй, зміцнілнй.
Отср'ізпнјггь _ зміпніти, покріпшити.
Октябрь _ октябрь, исовтень.
Омуг _ ями, круч и.
Опиздьтвить _ опізнтовитися, зипізнтовитися,
спізнйтися.

Опилзьтвитъ _ осідити, осісти, порј'шитись.
Описьтвиться _ описувитися.
Опаска _ опасна; обичність, оберез-кніств.
Описеніе _ поботовииня, описки.
Опислнвый _ описливий, обережний, сто-
рожкйй, обичний.

Опасность _ небезпечність, небезпеки.
Описньтй,-о _ небезпечний,-о, непевннй,-о.
Опериція _ опериція.
Опериціонния лннія _ опериційнилйнія.
Опяшсн _ (береги нас) тйрси, трйни, (осі зо-
лгзо) Цйндри.

Описиніе _ опис.
Описать _ описити, списити.
Описка - помилки, огрік.
Опов'йстить _ оповістйти.
Опон'йщеніе _ оповістки.
Ополченіе _ рјгшення.

Опора- 1) підпори, 2) оборони, зислони¬ під-
моги, поміч.

Опорньтй пункт _ опірний пункт.
Опор _ оди. Опора.
Опраяа _ оприви.
Опривдиніе _ опривдиння, вйпривдииня.
Оприндить _ 1) опривдити, випривдитн. яи-
праьдатн; 2) спривдйти.

Опривнться _ 1) попривнти. понривлятися:
З) опривити,-ся, опривляти,-ся.

Опришниить _ випйтувити. вйпититн, роз-
питити.

Опредгізленіе _ 1) вйясиення, вйзничення',
І) постинови, присуд', рішенець.

Опред'ізлятъ,-ся _ 1) вняснйти, визничити,
вйясннтн, вйзничити', 2.) постиновляти,
призначити, опреділйти.

Опрокндить, опрокииуть _ перекидитн,
випити, звилтовити', повилйти.

Опромегтнвий,-о _ необичний,-о, нерозвияс-
лнвнй,-о, нерозсјгдлнвийго.

Опрометчнвосгь _ необичність, нерозвиэк-
ніств.

Опрос _ допит, роспнт.
Опрятносгь,-ннй _ чепјгрністьгннй, окий-
ність.-ний.

Опускнай _ спускнйй.
Опустошать _ пустошитн, спустошати, Шпон-
друвати, исищгвити.

Опустошеніе _ спустошення, сплгондро-
виння.

Опушки _ 1) облямівки; Е) узлісся, узлісок,
зилісок.

Опытность _ досвідченість.
Опьтгняй _ досвідчений, бувилнй.
Опьтт _ досвід, проби, пробјгнок.
Опять _ знову, знов.
Орда _ орди.
Ордер _ припорјгчення, приказ, ордер.
Ордннир сп _ ординирець.
Оріентировиться _ орієнтувитнся, розпіз-
нитися.

Оркестр _ оркестри.
Орјщіе _ 1) струмент. ничйння, сприви, зни-
ряддя', 2.) гирмити.

Орудійный корр идор _ гирмитний коридор.
Оррокойник _ пушкирь, збройний мийстер.
Ордокойная _ збр ойня.
Оррокойньтй _ збройний.
Орркеносец _Шри. чјі'ри.
Орто _ зброя, броня, бронь. припис, орјг-
зкини.
Поднять оруясіо- до зброї стати, зи зброто
взятися.

Полояснть оружіе _ здити зброто.
Осада _ облоги, облозкення.

Озиакомить - ІЦ Ы! _ Осада

Ознакомить,-ся _ позиайомити.-ся, знайо-
мити-ся. ознайомитися.

Означать,-ся _ 1) значити. позиачати. по-
значитн. помітити; 2) визначати. значи-
ти.

Окалина _ жужелиця.
Оканчивать _ кінчатн.-ся. скіичити.-ся.
закінчити-ся.

Океан _ океан.
Оклик _ оклик
Окно _ вікно.
Оковы _ кайдаш'т. закови. заліза. пута.
Околица _ околиця. округа.
Около _ на около. навколо. округ. округи.
Оконечность _ кінець. край.
Окончаніе _ кінець. докіичення.
(Жончагельный _ конешннй. остатній. оста-
точний.

Окоп _ окіп. окоп. вал. шаиець.
Окраина _ край. (має) узлісся. (се. а) обля-
мівка.

Окраска _ фарбування; окраса. покраска.
Окрестность _ околиця. округа.
Окрестный _ околишній. околійний.
Окрест _ навколо. круг. округи.
Окрик _ гукання. оклнк.
Округленіе _ закруглення.
Округ _ округа. околиця.
Окружагь _ окружатн. оточати. оточувати.
Окружеиіе _ оточення.
Окружность _ круг. округа. оіфужнісгь. коло.
обвід.

Окр'ізплый _ стверділий. зміцнілий.
Окр'іѕпнугь _ зміциіти. покріпшаги.
Октябрь _ октябрь. жовтень.
Омуг _ яма. круча.
Опаздьгвать _ опізнювагися. запізнювагнся.
спізнйгися.

Опалзыватъ _ осідати. осісти. порушитись.
Опасываться _ опасуватися.
Опаска _ опаска; обачність. обережність.
Опасеніе _ побоювання. опаска.
Опасливый _ опасливий. обережний. сто-
рожкий. обачний.

Опасность _ небезпечиість. небезпека.
Опасный,-о _ небезпечний.-о. неповний-о,
Операція _ операція.
Операціонная лннія _ операційна _гганія.
Опнлки _ (впадає які.) тирса. трина. (Од за-

ли за) циндра.
Описаніе _ опис.
Описагь _ описати. списати.
Описка _ помилка. огріх.
Опов'іѕстгггь _ оповістйти.
Опов'Ёщеніе _ оповістка.
Ополченіе _ рушення.

Опора- 1) підпора; 2) оборона. заслона. під-
мога. поміч.

Опориый пункт _ опіриий пункт.
Опор _ та. Опора.
Опрява _ оправа.
Оправданіе. _ оправдання. виправдання.
Оправдагь _ 1) оправдити. виправдати. ви-
правдати; 2) справдитн.

Оправнться _ 1) поправити. поправлатися'.
2) оправити.-ся. оправляти.-ся.

Опрашивать _ випитувати. випитати. роз-
питати.

Опред'іѕлеиіе _ 1] вйяснения. визначення".
2) постанова. присуд'. рішеиець.

Опред'ізлять,-ся _ 1) виясняти. визначати.
вйясннтн. визначити". 2) постановлати.
призначати. опредіш'пи.

Опрокидать, опрокинуть _ перекидати.
валитн. звапювати'. повалати.

Опрометчивийго _ необачний.-о. иерозваж-
ливий.-о. нерозсудливий.-о.

Опрометчнвость _ необачність. нерозваж-
ність.

Опрос _ допит. роспит.
Опрятность,-ннй _ чепурність.-ний. охай-
ністЬ.-ний.

Опускной _ спускнай.
Опусгошатъ _ пустошиги. спустошагн. плюн-
друваги. жакуваги.

Опустошеніе _ спустошення. сплюндро-
вання.

Опушка _ 1) облямівка; 2) узлісся. узлісок.
залісок

Опытность _ досвідченість.
Опытннй _ Досвідчений. бувалий.
Опьгг _ досвід. проба. пробуиок.
Опять _ знову. знов.
Орда _ орда`
Ордер _ припоручення. приказ. ордер.
Ордииар ец _ ординарець.
Оріентироваться _ орієнтуватися. розпіз-
натися.

Оркестр _ оркестра.
Орудіе _ 1) струмент. иачиння. справа. зна-
ряддя; 2) гармата.

Оршійный корр идор _ гарматний коридор.
Оружейннк _ пушкарь. збройний майстер.
Оружейная _ збр ойня.
Оружейный _ збройний.
Оруженосец _ джура. чура.
Оружіе _ зброя. броня. бронь. припас. ору-
жина.
Поднять оружіе- до зброї` стати. за зброю
взятися.

Положить оружіе _ здати зброю.
Осада _ облога. обложения.



Осаднть _23_ Отдсжурнть

Осадить, осансдать _ облонсйтн, облнгтй,
обстїпйтн.

Осадиоо положеніе _ стан облоги.
Осанснваніе _ осаэнуванна.
Осанщенньтй _ оолонсонсць.
Осадиьій _ оопонсннй.
Освидйтольствоваиіс _ огляд.
Освободигь, освобождать _ вйаволитн, вна-
вопатн, рнтув ати.

Освооонотсиів_ вйвв іп. вйввопоннн, рщнон.
Осв'йдомить си _ дов ідат нсь, дознатнгсн.
Осв'йтить _ освітйти, освітлйтн.
Осв'йщоиіс. _ освітлсннн; світло.
Осиливать _ псрсмогатн, посідати, здола-
тн, псрсмогтйд.

Осиолоіс _ осиілон.
Ослаойть, ослаойвать _ слаоіти, слаойца-
тн,ослабнути.

Оспаблсніо _ оспаоа, попусн.
Оспоншить _ ус нладнать.
Ослушаніе _ нспослушснство, нспослун.
Осматривать _ оглядати, овнрати, оознра-
ти, роздивитися.

Осматрнваніе _ огпяданнн, огладннн, ров-
спадання.

Осмотригсльиость,-иь1й _ ооачністьгнй,
обсроншість,-ннй.

Осмотр _ оглад, огпаданнн.
Основаиіо _ 1) основа, ґрунт; Е) основа, за-
сновнна, раціа, прйівід', З) підпора, під-
валнна.

Основаиіо ската _ основа. Занпаднна спаду.
Основательность _ основність, донладність.
Основатішьиьтй,-о _ основний,-о, доклад-
ннй,-о, статочннй,-о, ґрунтовний.

Основывать,-сн _ засновувати, заснувати,
уґрунтуватн.

Основной _ основнйй, ґрунтовний.
Особенно _ особливо, надто.
Особенность _ особливість, онромність.
Особенньтй _ особливий. осібннй, онром-
ний, опрічннй.

Особность _ осооність, онромність.
Особый _ она. Особенный.
Оставать са _ аоставатнгса, лінпати,-са, пн-
Шйтн,-сн.

Оставить _ зоставнтн, лишити, аалашнтн,
облашнти, кинути, покинути.

Оставить без виимаиін _ аанснантн, Зане-
дбати.

Остов _ сиасть.
Остальной _ останній, остатній.
Останавлнвать _ зупннатн, спннйти, прнпн-
натн, еупнннтн: псрсйматн, псрсйнатн.

Остановка _ прнтгйнна, зупинив, впнн, спнн,
псрсстанон, псростань.

Остаток _ останоа, остача, рошта, лашна,
послідон.

Остаточний _ останній. остатній.
Остер егатьсн _ стсрсгтйсн, осрсгтйсн.
Остороншость _ оосрожність, оачність, осто-
рога.

Остор онсньтй,-о _ обсрожннй,-о, осрсносйй,-о,
обачннй,-о.

Острее _ вістра, Шпннь, Шпнньон, (ножа)
знало. лозо, повно, гострій, (алиса) нліога.

Острить _ го страти, (на э'нош всі) точйтн.
Островерній _ гостроворннй.
Остров _ острів.
Острог _ острог, тіорма.
Остроноивчиий _ нінчатнй, нінчастнй, шпи-
частий, стрімкий, стрімчастнй.

Остроугольннй _ го стронјгт ний.
Ось _ вісь, оса.
Ос'йдлать _ осідпатн. сідлатн, ьупьоачнтн.
Ос'йчиа _ обман.
Оснтаиіс. _ дотннанна. дотин.
Отбивать, отбигь,-сн _ одбиватн. одойтн,

-сад одборонйтн, одборонйтн,-сн.
Огбивной _ відбивнйй.
Огблоси _ відблнсн.
Одбой _ одсіч, од(від)бій', од(від)ступ.
Отборний _ одоірннй, виоорннй, добірннй.
Отваншвать сн _ аважуватнсн, одванснтнгсн.
Отвансность _ од[.від)в ага.
Отваншьтй _ одвансннй, сміливий.
Отверстіе _ отвір, розтвір, відтјіглнна.
Отверттса _ одвортна.
Отвленать _ одволінатн', одв сртатн (сносу),
ошнлнтн.

Отводный _ обводнйй.
Отвод _ одвід.
Отводнан нишиа _ одводача нйшна.
Огвйсои, отв'йс _ ґрунтвага, строма, повіс,
вансон.

Огв'йтственннй _ в ідповідальннй, одв ічапь-
ннй.

Огн'йт _ одвіт, одповідь, відповідь.
Отв'вчать _ одпов ідатн, одповістй.
Огдавать _ 1) отщавати, вндаватн, здавати;

Е) розпагатиса, ровтннатнса, лунатн.
Огдалсніо _ 1) од(від)дапснна', 2) далсчнна,
дапнна.

Огдаленность _ далоність.
Огдапнть,-сн _ 1) віддапатн,-сн, удапатнгсн;

Е) одсторонатн,-сн. оштучатнгса: З) одв ср-
татн, одаилатн, отшсрнїтн.

Огдаиіс. честн (почссти) _ в ідданна пошани,
внава пошани.

Отдача _ одбій.
Огдача под надзор _ відданна під догляд.
Огдожурить _ одбјгтн чсргјд

Осаднть _23_ Отдсжурнть

Осадить, осансдать _ облонсйтн, облнгтй,
обстїпйтн.

Осадиоо положеніе _ стан облоги.
Осанснваніе _ осаэнуванна.
Осанщенньтй _ оолонсонсць.
Осадиьій _ оопонсннй.
Освидйтольствоваиіс _ огляд.
Освободигь, освобождать _ вйаволитн, вна-
вопатн, рнтув ати.

Освооонотсиів_ вйвв іп. вйввопоннн, рщнон.
Осв'йдомить си _ дов ідат нсь, дознатнгсн.
Осв'йтить _ освітйти, освітлйтн.
Осв'йщоиіс. _ освітлсннн; світло.
Осиливать _ псрсмогатн, посідати, здола-
тн, псрсмогтйд.

Осиолоіс _ осиілон.
Ослаойть, ослаойвать _ слаоіти, слаойца-
тн,ослабнути.

Оспаблсніо _ оспаоа, попусн.
Оспоншить _ ус нладнать.
Ослушаніе _ нспослушснство, нспослун.
Осматривать _ оглядати, овнрати, оознра-
ти, роздивитися.

Осматрнваніе _ огпяданнн, огладннн, ров-
спадання.

Осмотригсльиость,-иь1й _ ооачністьгнй,
обсроншість,-ннй.

Осмотр _ оглад, огпаданнн.
Основаиіо _ 1) основа, ґрунт; Е) основа, за-
сновнна, раціа, прйівід', З) підпора, під-
валнна.

Основаиіо ската _ основа. Занпаднна спаду.
Основательность _ основність, донладність.
Основатішьиьтй,-о _ основний,-о, доклад-
ннй,-о, статочннй,-о, ґрунтовний.

Основывать,-сн _ засновувати, заснувати,
уґрунтуватн.

Основной _ основнйй, ґрунтовний.
Особенно _ особливо, надто.
Особенность _ особливість, онромність.
Особенньтй _ особливий. осібннй, онром-
ний, опрічннй.

Особность _ осооність, онромність.
Особый _ она. Особенный.
Оставать са _ аоставатнгса, лінпати,-са, пн-
Шйтн,-сн.

Оставить _ зоставнтн, лишити, аалашнтн,
облашнти, кинути, покинути.

Оставить без виимаиін _ аанснантн, Зане-
дбати.

Остов _ сиасть.
Остальной _ останній, остатній.
Останавлнвать _ зупннатн, спннйти, прнпн-
натн, еупнннтн: псрсйматн, псрсйнатн.

Остановка _ прнтгйнна, зупинив, впнн, спнн,
псрсстанон, псростань.

Остаток _ останоа, остача, рошта, лашна,
послідон.

Остаточний _ останній. остатній.
Остер егатьсн _ стсрсгтйсн, осрсгтйсн.
Остороншость _ оосрожність, оачність, осто-
рога.

Остор онсньтй,-о _ обсрожннй,-о, осрсносйй,-о,
обачннй,-о.

Острее _ вістра, Шпннь, Шпнньон, (ножа)
знало. лозо, повно, гострій, (алиса) нліога.

Острить _ го страти, (на э'нош всі) точйтн.
Островерній _ гостроворннй.
Остров _ острів.
Острог _ острог, тіорма.
Остроноивчиий _ нінчатнй, нінчастнй, шпи-
частий, стрімкий, стрімчастнй.

Остроугольннй _ го стронјгт ний.
Ось _ вісь, оса.
Ос'йдлать _ осідпатн. сідлатн, ьупьоачнтн.
Ос'йчиа _ обман.
Оснтаиіс. _ дотннанна. дотин.
Отбивать, отбигь,-сн _ одбиватн. одойтн,

-сад одборонйтн, одборонйтн,-сн.
Огбивной _ відбивнйй.
Огблоси _ відблнсн.
Одбой _ одсіч, од(від)бій', од(від)ступ.
Отборний _ одоірннй, виоорннй, добірннй.
Отваншвать сн _ аважуватнсн, одванснтнгсн.
Отвансность _ од[.від)в ага.
Отваншьтй _ одвансннй, сміливий.
Отверстіе _ отвір, розтвір, відтјіглнна.
Отверттса _ одвортна.
Отвленать _ одволінатн', одв сртатн (сносу),
ошнлнтн.

Отводный _ обводнйй.
Отвод _ одвід.
Отводнан нишиа _ одводача нйшна.
Огвйсои, отв'йс _ ґрунтвага, строма, повіс,
вансон.

Огв'йтственннй _ в ідповідальннй, одв ічапь-
ннй.

Огн'йт _ одвіт, одповідь, відповідь.
Отв'вчать _ одпов ідатн, одповістй.
Огдавать _ 1) отщавати, вндаватн, здавати;

Е) розпагатиса, ровтннатнса, лунатн.
Огдалсніо _ 1) од(від)дапснна', 2) далсчнна,
дапнна.

Огдаленность _ далоність.
Огдапнть,-сн _ 1) віддапатн,-сн, удапатнгсн;

Е) одсторонатн,-сн. оштучатнгса: З) одв ср-
татн, одаилатн, отшсрнїтн.

Огдаиіс. честн (почссти) _ в ідданна пошани,
внава пошани.

Отдача _ одбій.
Огдача под надзор _ відданна під догляд.
Огдожурить _ одбјгтн чсргјд

Осадить _28_ Отдежурить

Осадить, осаждѕтгь _ обложити. облягги,
обступити.

Осадное положеніе _ стан облоги.
Осажнваніе _ осожування.
Осажденный _ обложоиець.
Осадньтй _ обложний.
Освидгізтель ствованіе - огляд.
Освободить, освобождать _ визволитн. виз-
волятн. рятув отн.

Освобожденіе - визвіл. внзволоння. рятунок.
Осв'ЁдомШься _ довідатись. дознотн,-ся.
Осв'іѕтить - освітити. освітлитн.
Осв'Ёщеніе _ освітлення; світло.
Осилнвать _ перемоготн. посідоти. здола-
ти. перемогти.

Осколок _ оскілок`
Ослаб'нть, ослаб'ізвать _ слабіти. слабіща-
ти. ослобиути.

Ослабленіе _ ослгіба. попусіс
Осложнять _ ускладнѕ'пь.
Ослушаніе _ непослушенство. непослух.
Осматривать _ оглядати., озира'ти. обзиргі-
ти` роздивитися.

Осматриваніе _ оглядоння. оглядннн. роз-
глядоння.

Осмотритепьность,-ный _ обичністьгий,
оберёжність.-ний.

Осмотр _ огляд. оглядоння.
Осиованіе _ 1) основа. ґрунт; 2) основа. за-
сновнна. роція. привід¬ З) підпора. під-
волнна.

Основниіе скгггя _ основа. заклидина спаду.
Осиователь носгъ _ основність¬ докподність.
Основательныйго _ основний.-о, доклод-
ний.-о. статочний.-о. ґрунтовний.

Основывать,-ся _ засновувати. заснувати.
уґрунтувоти.

Основной _ основний. ґрунтовний.
Особенно _ особливо. нидто.
Особенность _ особливість. окрёмність.
Особениый _ особливий. осібний. окрём-
ний, опрічний.

Особиость _ особність. окрёмність.
Особьтй _ ґјыє. Особенный.
Оставягься _ зостоватигся. лишгітигся. ли-
щити-ся.

Оставить _ зостгівити, лишити. залишити.
обш'ашити. кинути. покинути.

Оставить без вииманін _ Занехояти. 'зане-
дбгіти.

Остов _ снасть.
Остальной _ остоиній. остотній.
Останавливать _ зупиняти. спнняти. припи-
няти, Зупинити: переймоти. перейняти.

Остановка _ пригп'тнка. зупинка. впин. спнн.
перестанок. перёстань.

Остаггок _ остгінок¬ осточа. рошта¬ Ш'Штка.
послідои.

Остаггочннй _ останній. оститній.
Остер егаться _ стерегтися. берегтися.
Осторожность _ оберёжність. бочнісгь, осто-
рота.

Осгорожньтй,-о - обєрожний.-о. бережкийго.
обочннйго.

Острее _ вістря. шпинь. шпиньок. (ножа/1)
жоло. лозо. лёзво. гостріё. (стаєш) клюггі.

Острить _ гостритн. (на тошш.) точити.
Островерхій _ го строворхнй.
Остров _ острів.
Острог _ острог. тюрмо.
Остроконечний _ кінчотий` кінчистнй, шпи-
чг'істий, стрімкий. стрімчгістий.

Остроугольний _ го строьут ний.
Ось _ вісь` ося.
Ос'іѕдлать _ осідлотн. сідлгіти. иутшбочити.
Ос'Ёчка _ обмах.
Осязаніе _ дотикония. дотик.
Отбивать, отбить,-ся _ одбнвгітн. одбнти,

-ся: одбороиі'тти. одборонити.-ся.
Огбнвной _ відбігвний.
Отблеск _ відблнск.
Одбой _ одсіч. од(від)бій; од(від)ступ.
Отбор ний _ одбірний. виборний. добіринй.
Огвнживатъся _ звож'уватися. одвожитнгся.
Огважность _ од(від)вг'1та.
Огважный _ одшожний. сміливий.
Огверстіе _ отвір, розтвір, відтулина.
Огвертка _ одвёртиа.
Отвлекать _ одв олікоти'. одвертотн (тєж).
одхилитн.

Отводный _ обводнпй.
Огвод _ одвід.
Огводная кишки _ одводяча кіштка.
Огв'іѕсок, отв'Ёс _ ґрунтвгіга. строма. повіс.
важок.

Огв'Ьтствеиний _ відповідальний. одвічгіль-
ний`

Огв'іѕт _ одвіт, одповідь, відповідь.
Огв'Ёчать _ одповідгіти. одповістт'т.
Огдавнтъ _ 1) оддавоти. видавати. здавати;

2) розлягг'ітися. розтингітися. луноти.
Отднленіе_ 1) од(від)дг'шення; 2) далечннгі.
далино.

Огднлениость _ далёкість.
Огдалнгь,-ся _ 1)ві,ш1апяти._-ся. удалятнгся;

2) одстороняти.-ся. оштучгітнгся: З) одвер-
тоти. одхилятн. одвериутн.

Огдниіе Ітести (почасти) _віддэіния пошани.
виява пошгіни.

Отднча _ одбій.
Огдача под надзор _ віддання під догляд.
Отдежурить - одбути чергу.



Отдынать _29_ Отт'ІзннтЬ

Отдыхать _ сдначннатн. аначннатн. спсчн-
натн. снсчнтн.

Отдых _ сднсчннсгн.
Отд'Ізлсніс (назн. нарада) _ ннділ (наді-іш-
аші). рій (нас-за лшс 4раї'). нідділ.

Отдгізланіа _ ад(н ід)діл. наділ. разділ¬ ннділ.
Отд'ЁльньІй _ сд[_нід)дільннй. сссіінй. сссіі-
Шнй. асібннй. снрсмнй, снрімннй. нід-
лјзіннй.

Отд'Ёльнаа застава _ снрама застава.
Отдгізлнть _ сд(нід)різннтн_. ннділнтн. адріз-
ннтн¬ ннділнтн. ннлучнтн.

Отечественный _ стчнстніі. стчнз нніі¬ ра-
днннніі.

Отнч сствс _ стсчсстнс, стчнзна., батьнін-
Щнна, раднна.

От.зьшать_.,-сн _ 1) адзнн атнгсн, сд(н ід)ннн-
натн.-сн¬. З) азннатн.-сн. сбзннатн.-сн_. ад-
нлннатн.-сн.

Отзыв _ 1) ад[_н ід)знн. ад(нід)нлнн'. 2) сдпа-
нідь. сдмсна.

Отназ _ сд(н ід}наз. сд(аід)ман а.
Отназыннть _ сд(аід)назунатн. ад[_н ід)мсн-
лнтн.

Отннднпй _ аднндннй.
Отнлнтс _ ад(від)нннн.
Отнлпнаніа _ сдннлнннн.
Отнпманднрспать _ ннрнднтн. нннраннтн.
Откпсный _ нісннй. снісннй.
Отнпс _ унсс. уніс, (дари) насагір. јгзбіч.
Оттср ннать _ аднрннатн. сдкрнтн.
Отт-ср ьІтіс _ сидарт'іттач нннанід.
Откр ьттый _ 1) ад(нід)1~;р]гі:тнй¬ сд(нід)чннс-
ннй; 2) Чтїсстнйч вільний.

Отлннна _ адлннаннн. ннлнн.
Отлнчать _ 1) сдрізннтн. разрізннтн; 2.) сдзна-
Чатн. ннзначатн.

Отлнчнтальный _ н ндат ннй.
Отлнчіа_ 1) сд{нід)міна. різн(з)ннцн; І) ад(нід}-
знана.

Отлнчный- 1) різнніігс-¬ видатний-с, адміт-
ннй.-с. снрічннй.-с.

Отлпгій _ нсннлнй. снаднстнй. нрннадн-
стніі¬ згарнстніі. нратнглнй.

Отлпгссть _ згсрнстість. снаднстість. прстнт-
лість1 наннлссть.

Отлпнсеніа _ нідннад.
Отлу-нса _ сдлјгчна. сщна.
Отлучатьгса _ ад(В ід)ЛїЧЁІТнсн. ннлучатн.
ніішучнтн.

Отльтнтшать _уннннтнсн. унннатн. уннпнгн.
-сн.

Отмсль _ обмін. абіаіль, мілннач (даєш та.
атс-ш) наса.

Отм'ізна _ адміна. знсссннн.
Отагізннть пршсазаніа _ сдміннтн разназ.

Отм'Ьнать _ ад(нід)міннтн. насјдднатн=І ад(нід)-
міннтн.

Отнпстгтсльньтй _ 1) ніднссннй.-с. стосун-
кавай; Е) умсьннй.

Отнпснтальность _ аіднасністн¬ їманність.
Отнпшсніс _ 1) віднасннн. стасјінск; 2.) нід-
нашсннн.

Отпдншаніа _ адсїнаннн.
Отпплсніс _ спал, папннс, танлннс.
Отпрнаннпсть _ адірнаність.
Отпсчатсн _ снд(аід}псчатсга'Ч сд(нід)бнтсн.
ннтнсн.

Отпачатьпзать _ нндрунанунатн, ннтнсну-
натн. ннтнснутн.

Отпнстса _ ад{_нід)н:гі[сна¬ ад(нід)пнс.
Отппр _ 1) ад(нід)нара; З) сдсічч відпір.
Отпранна _ ннрнзнаннн. нннрана'. сдбјгтсн.
Отправитель _ насіішач.
Отправлять _ 1) ннріснатн. сднраалнґгн. адсн-
латн. анрнднтн; 1) праантн, адбун ат н.

Отпуск _ ад(н ід}пусн.
Отпусннпй билет _ нннтсн на відпуск.
Отр ана _ стрјгта. трутнзна.
Отр анлнть _ труітн. струітн. струтнґтн.
Отр анннй _ струйный.
Отр аасатсль _ адчїінн ан.
Отранснтъ _ 1) сдбннатн. сдбнтн.-сн; Е) адбн-
натн. адбнтн. адснічунатн. адснітнт н.

Отр ансаніа- 1) адсіч іс'на. Отппр; Е) адсаіт.
Отрасль _ галузь.
Отр нцатсльннй _ зансрсчннй. нсрсчннй.
Отрнцать _ сдмсвлнтнсн. нсрсчнт н¬ зансрс-
чунатн.

Отр пт _ нітна. (всі юры) сдната. ніднрнсн.
Отргізз _ сдріз.
ОтргЬшать ст далзннпстн _ звільннтн. усу-
натн з нссадн.

Отряд _ команда, натага. загін. (над-шантаж)
Чата.

Отрнднть _ ннрннсатн. сдрнзнатн.
Отстанна _ нідстана. абшнт.
Отстаннпй _ сд{н ід)станннй. абшнтананнй.
Отсталый _ сд[нід)сталнй. нрнстаннй.
Отступлсніс _ сд(нід}стун. ўступ, вішід.
Отступатсльньтй _ адстунаннй.
Отступать _ сд(нід}стунатн.
Отсутстніа _ нсбјгтність. сдсјітність. Непра-
сутність.

Отсюда _ нідсн, нідсіль. нідсілн, знідсн.
Отсґізчна _ адруб.
Отстнсашщій зуб _ адбннанічнй зуб.
ОтсЁ'ша-птрааэсатсль _ адруб-сдбннач.
Оттнстс _ адбнтан, ннтнсн.
Оттпн' _ рннна.
Оттуда _ нідтн. звідтн. знідтілн.
Отт'Ёнлть _ сдтіннтн. тіннтн.

Отдынать _29_ Отт'ІзннтЬ

Отдыхать _ сдначннатн. аначннатн. спсчн-
натн. снсчнтн.

Отдых _ сднсчннсгн.
Отд'Ізлсніс (назн. нарада) _ ннділ (наді-іш-
аші). рій (нас-за лшс 4раї'). нідділ.

Отдгізланіа _ ад(н ід)діл. наділ. разділ¬ ннділ.
Отд'ЁльньІй _ сд[_нід)дільннй. сссіінй. сссіі-
Шнй. асібннй. снрсмнй, снрімннй. нід-
лјзіннй.

Отд'Ёльнаа застава _ снрама застава.
Отдгізлнть _ сд(нід)різннтн_. ннділнтн. адріз-
ннтн¬ ннділнтн. ннлучнтн.

Отечественный _ стчнстніі. стчнз нніі¬ ра-
днннніі.

Отнч сствс _ стсчсстнс, стчнзна., батьнін-
Щнна, раднна.

От.зьшать_.,-сн _ 1) адзнн атнгсн, сд(н ід)ннн-
натн.-сн¬. З) азннатн.-сн. сбзннатн.-сн_. ад-
нлннатн.-сн.

Отзыв _ 1) ад[_н ід)знн. ад(нід)нлнн'. 2) сдпа-
нідь. сдмсна.

Отназ _ сд(н ід}наз. сд(аід)ман а.
Отназыннть _ сд(аід)назунатн. ад[_н ід)мсн-
лнтн.

Отннднпй _ аднндннй.
Отнлнтс _ ад(від)нннн.
Отнлпнаніа _ сдннлнннн.
Отнпманднрспать _ ннрнднтн. нннраннтн.
Откпсный _ нісннй. снісннй.
Отнпс _ унсс. уніс, (дари) насагір. јгзбіч.
Оттср ннать _ аднрннатн. сдкрнтн.
Отт-ср ьІтіс _ сидарт'іттач нннанід.
Откр ьттый _ 1) ад(нід)1~;р]гі:тнй¬ сд(нід)чннс-
ннй; 2) Чтїсстнйч вільний.

Отлннна _ адлннаннн. ннлнн.
Отлнчать _ 1) сдрізннтн. разрізннтн; 2.) сдзна-
Чатн. ннзначатн.

Отлнчнтальный _ н ндат ннй.
Отлнчіа_ 1) сд{нід)міна. різн(з)ннцн; І) ад(нід}-
знана.

Отлнчный- 1) різнніігс-¬ видатний-с, адміт-
ннй.-с. снрічннй.-с.

Отлпгій _ нсннлнй. снаднстнй. нрннадн-
стніі¬ згарнстніі. нратнглнй.

Отлпгссть _ згсрнстість. снаднстість. прстнт-
лість1 наннлссть.

Отлпнсеніа _ нідннад.
Отлу-нса _ сдлјгчна. сщна.
Отлучатьгса _ ад(В ід)ЛїЧЁІТнсн. ннлучатн.
ніішучнтн.

Отльтнтшать _уннннтнсн. унннатн. уннпнгн.
-сн.

Отмсль _ обмін. абіаіль, мілннач (даєш та.
атс-ш) наса.

Отм'ізна _ адміна. знсссннн.
Отагізннть пршсазаніа _ сдміннтн разназ.

Отм'Ьнать _ ад(нід)міннтн. насјдднатн=І ад(нід)-
міннтн.

Отнпстгтсльньтй _ 1) ніднссннй.-с. стосун-
кавай; Е) умсьннй.

Отнпснтальность _ аіднасністн¬ їманність.
Отнпшсніс _ 1) віднасннн. стасјінск; 2.) нід-
нашсннн.

Отпдншаніа _ адсїнаннн.
Отпплсніс _ спал, папннс, танлннс.
Отпрнаннпсть _ адірнаність.
Отпсчатсн _ снд(аід}псчатсга'Ч сд(нід)бнтсн.
ннтнсн.

Отпачатьпзать _ нндрунанунатн, ннтнсну-
натн. ннтнснутн.

Отпнстса _ ад{_нід)н:гі[сна¬ ад(нід)пнс.
Отппр _ 1) ад(нід)нара; З) сдсічч відпір.
Отпранна _ ннрнзнаннн. нннрана'. сдбјгтсн.
Отправитель _ насіішач.
Отправлять _ 1) ннріснатн. сднраалнґгн. адсн-
латн. анрнднтн; 1) праантн, адбун ат н.

Отпуск _ ад(н ід}пусн.
Отпусннпй билет _ нннтсн на відпуск.
Отр ана _ стрјгта. трутнзна.
Отр анлнть _ труітн. струітн. струтнґтн.
Отр анннй _ струйный.
Отр аасатсль _ адчїінн ан.
Отранснтъ _ 1) сдбннатн. сдбнтн.-сн; Е) адбн-
натн. адбнтн. адснічунатн. адснітнт н.

Отр ансаніа- 1) адсіч іс'на. Отппр; Е) адсаіт.
Отрасль _ галузь.
Отр нцатсльннй _ зансрсчннй. нсрсчннй.
Отрнцать _ сдмсвлнтнсн. нсрсчнт н¬ зансрс-
чунатн.

Отр пт _ нітна. (всі юры) сдната. ніднрнсн.
Отргізз _ сдріз.
ОтргЬшать ст далзннпстн _ звільннтн. усу-
натн з нссадн.

Отряд _ команда, натага. загін. (над-шантаж)
Чата.

Отрнднть _ ннрннсатн. сдрнзнатн.
Отстанна _ нідстана. абшнт.
Отстаннпй _ сд{н ід)станннй. абшнтананнй.
Отсталый _ сд[нід)сталнй. нрнстаннй.
Отступлсніс _ сд(нід}стун. ўступ, вішід.
Отступатсльньтй _ адстунаннй.
Отступать _ сд(нід}стунатн.
Отсутстніа _ нсбјгтність. сдсјітність. Непра-
сутність.

Отсюда _ нідсн, нідсіль. нідсілн, знідсн.
Отсґізчна _ адруб.
Отстнсашщій зуб _ адбннанічнй зуб.
ОтсЁ'ша-птрааэсатсль _ адруб-сдбннач.
Оттнстс _ адбнтан, ннтнсн.
Оттпн' _ рннна.
Оттуда _ нідтн. звідтн. знідтілн.
Отт'Ёнлть _ сдтіннтн. тіннтн.

Отдыхать _99_ Отт'внять

Отдыхагъ - одпочивати, опочиваги, спочи-
вати. спочігти.

Отдых _ одпочз'їиок.
Отд'Ёленіе (назн. наряда) _ виділ (вад-по-

вш'є). рій (чен-га та' 4рої'). відділ.
Отд'Ьленіе _ од(в ід)діл. поділ, разділ, ваділ.
Отд'Ёлъный _ од(від)дільинй. осабий¬ особ-
лавий, осібинй¬ окрёмий, окрімний. від-
лучиий.

Отд'вльная застава _ окрёма застава.
Отд'Ьлять _ од(від)різнати, виділати. одріз-
нігтн. ваділити, валучати.

Отсчественный _ огчїїстий, отчт'тзинй¬ ро-
данний.

Отечество _ отсчество1 отчазна, батьків-
шина. род'ана.

Отзывать,-сн _ 1) одзив атн.-ся, од(в ід)кпи-
кати.-ся; 2) озиватигся, обзивати.-ся. од-
кликати,-ся.

Отзыв _ 1) од(від)зив, ад(від)кпнк; 2) одпа-
відъ. одмава.

Отказ _ од(від)каз. од(від)мова.
Отказыватъ _ од(від)казувати, од(від)мов-
лати.

Откидной _ одкиднїай.
Отклик _ од(від)кпик.
Отклоненіе _ одхилания.
Откоманднровать _ впрядити. направити.
Откосиый _ кісний. скісиий.
Откос - укас. укіс. (доріг) косогір. узбіч.
Откривать _ одкривати¬ одкрати.
Открытіе _ одкратта. ваиахід.
Откр ьгтый _ 1) од(в ід)кр1'їтий. од(від)чї1ие-
ний: 2 частий. вільний.

Отливка - одливаиня. вйлнв.
Отлнчатъ _ 1) одрізнати. розрізиати; 2.) одзна-
чати¬ визначати.

Отличительный _ видат най.
Отличіе_ 1) од(від)1\.н'на¬ ріж(з)ииця: 2) од(від)-
знака.

Отличный- 1)різинй.-о, видатнийго, одміт-
иий,-о. опрічнийго.

Отлогій - похіглий. спадистий` прилади-
стий¬ згористий. протаглий.

Отлогостъ _згористість. спадистість. протяг-
лість. похт'ілость.

Отложеніе _ відклад.
Отлучка _ одлучка. одлука.
ОтлучатЬ,-ся _ од(В ід)ЛуЧгітиСя, вилучати`
залучити.

Отлынивать -ухилатисж уникати,у¬хи_ггг'гт11.
-ся.

Отмель _ обміл, обміль, мілина. (дов-за та
діє-жа) коса.

Отм'Ьна _ одміиа. знёсёния.
Отм'Ьнить приказаніе _ одміиати розказ.

Огм'ізштгь _ од(від)Мішіги¬ касувати, од(від)-
міиати.

Отиоснтельиый _ 1) відносний,-о. стосун-
ковий; 2) умовний.

Отиосительиость _ відносиість. умовність.
Отиошеніе _ 1) відносини, стосунок; 2) від-
исшеиня.

Отодвитаніе _ одсуваиня.
Отопленіе _ Опал1 паливо, топливо.
Оторвапность _ одірваиість.
Отпечагок _ од(від)печаток, с'зд(від)биток1
натиск.

Отпечатывать _ видрукавуватв1 виттє'іску-
ваги, ватисиути.

Отписка _ од(в ід)п1'тска¬ ад(від)пис.
Отпор _ 1) од(від)пора; 2) адсіч¬ відпір.
Отправка _ виряжаиия. виправа; одбуток.
Отправнтелъ _ посалач.
Отправлять _ 1) виражати. одправлати. одсн-
латн. варяднти; 2) правити. одбувати.

Отпуск _ ад(в ід)пуск.
Отпускной бнлсгг _ квиток на відпуск.
Отр ава _ отрута¬ трутігзна.
Отр авлять _ труіти. огруіги. отрутз'тти.
Отр авннй _ отруйний.
Отр ажатель _ одбнв ач.
Отражатъ _ 1) одбивати¬ одбагигся'. 2) одби-
вати, одбїтти, одсвічувати. одсвітати.

Отр аженіе_ 1) одсіч ідгєє. Отпор; 2) Одсвіт.
Отрасль _ галузь.
Отр ицательний _ заперёчиий. перёчний.
Отрнцать _ одмовлатися, перёчити. заперё-
чувати.

Отр ог _ вітка, (од гора) однага, відприск.
Отр'ізз _ одріз.
Отр'ізшать от должности _ звільнзъ'гти` усу-
вати з посади.

Отряд _ команда¬ вагага. загін. (нарозєюкш)
чата.

Отридить _ виражати. одряжати.
Отставка _ відстава. абшит.
Отставиой _ од(від)ставнігй_ абшитоваиий.
Отсталый _ од(від)сталий. присталий.
Отступленіе _ од(від)ступ. уступ. відхід.
Отступательный _ одступовий.
Отступать _ од(від)ступати.
Отсутствіе _ небутиість. одсутиість. иепри-
сутність.

Отсюда _ відси, відсілъ. відсіла. звідси.
Отс'Ёчка _ одруб.
Отс'іѕкающій зуб - одбиваючий зуб.
Отсашка-отр ажателъ _ одруб-одбивач.
Оттиск _ одбігток. ватиск.
Отток _ рігива.
Оттуда _ відти¬ звідти¬ звідтіла.
Отт'Ёнять _ одтінати. тіиїтти.



Отт'нсненіе _3{]_ ПареньШтй

Оттйснсніс _ пстйснснни.
Отгйсннть _ нідрўшнтн, нідтрјтитн.
Оттнниси _ сдтнгиннн. ннтигинни.
Отнедить _ сднсдитн. сдійтй.
Отнед _ сшсід.
Отлснссс мтйстс _ нмнсннн.
Отчалинать _ сдчилюнитн. сдиинтснитн.
сдиилйтн.

Огчал _ едчалюнанна, едвнп, сдчил.
Отчасти _ нсчистн. чистйнсю.
Отчаииіе _ сдчий. рсснич.
Отчиннньтй_безнадійннйгс.безнсридннй,

-с, счийдушннйгс.
Отчетливееть _ дсинидність. ннризність.
Дсстстність.

Отчетливый_Дснлидннй. инризний. дсстст-
ний.

Огтетиееть _ сднічильність.
Отчет _ рихјгнси. нідчнт, енранезднннн.
Отчизиа _ родина; битьнінщнни.
Отшеетніе _ сд(н ід}нід.
От _ ед, від, з.
ОГ'Ётд _ едЧзд, нід'ізд, виїзд.
Огыекинать _ сд(нід}шј-гиїнитн. ийшунитн.
Офицер _ старшина, сфіцйр.
Офицер стнс _ старшина.
Онеатинать _ сбиснлюиитн. ебнеатитн.
Ониат _ обійми. ебненленна, сбинит.
Ошиэндсніс _ енеледа, пренеледа, еетўда.
Онетиш _ систннн, Дсбрсвслсць. исмни-
нісць.

Онетие _ снсчс. иилюбнй.
Онетиый _ снсчнй. снітнйй.
Онраиа _ снсрсни.
Охринсніс _ енерена, снсрснсннн'. вирту-
ванна.

Онраиитель _ снсрснсць.
Охраиительиий _ снсрснннй.
Онереиить _ снсрснйти. еберетатн, бере-
нити.

Оц'Ёика _ цінїьиннн.
Очаг _ кабина.
Оченидеи _ симснйдсць.
Оченидиый _ ечениетнй, счснйдннй. відс-
мнй.

Очень _ дјґэис. еетшмн.
Очер едией _ чертений, ч срсднйй.
Очередь _ черги. черед, нернден.
Очер еднми сґснь _ чертами исгснь.
Очерк _ сбрнс¬ нирнс. зирнс. ничсрн.
Очутнть ен _ снннйтисн.
Ошелемлить _ стуминъснитн, нрнтлемшу-
натн.

Ошибать ен _ ні'імнлйтнгси¬ смнлйт н,-сн_.
змнлйтн. снйбнтн.

Ошибка - немнлна, сбьтйлни. еминнн, егрін.

Ошибечиый _ смйльний. нййннй. нсийб-
ннй.

Ощуньшить _ мицитн. сймицити.
Ощуньшиніс _ лининнн¬ мицинни.
Пщупьні _ нсмицнн. нслипнн. ниннсмицнн.
Ощутительиееть _ чутливість.
Ощутительиый _ Чутнйй, чутлйннй.
Пшущсніс _ Ітуттн, Чјгтність. Чїниннн.

П
Пагуба _ згўба, иигйн.
Пигубный _ згубннй.
Пидить _ 1) нидитн. нилйтиси: З) гйнутн.
зигнбитн.

Пидсніс _ нидинни. нидінни. снид. спад,
пениліеть.

Падииа _ лсщйни. пид.
Пинс- нинс; шкура, Чјгри.
Пат _ нсслсб. утср. (и стендах) ушўл, (тю-
ри) утір.

Пакет _ пакет, ненерт а, ненерта.
Пакли _ нлсччн.
Палатка _ намет, нанрнттн, Шитср. шнтре,

(ни бизирг] йт ни.
Палач _ кат.
Палаш _ меч, міч.
Палительиый _ пильний. зинильнійй.
Палить из еррдій _ гитйтн. бїнитн з гирмитн.
Паша _ нилнци.
Пильби _ нильби. стрільби. стрілннйни.
Паника _ нсрснслсн. нслси.
Пинтилсны _ Штани, шареннри, (_і--ї-тииьиє)

тилинці.
Паицирь _ пинцнр. пинцср.
Папка _ тсии.
Парабела _ нирибсли.
Параграф _ параграф, артикул.
Паридньтй _ 1) ниридннй, ниридсннй'. Е) ниш-

ннй, рсснішннй. (при ссисинг) Шитннй. сшит-
ний.

Парадиаи ферма _ ниридннй стрій. Щити.
Парад _ нириди.
Паралитенать _ нир анізун ити.
Параллель _ нирилпили. рін нслсэиннн, рін нс-

біэиннн.
Параиет _ нал, снін.
Пираша, парашка _ ._.нитсрйнни“.
Парк _ парк, терен.
Парламент _ парламент, держанна рада, ґс-
нсрильни р.

Париые чаееные _ нирні1 нирйсті ниртсні.
Пирсипз _ пирсвіз: машина нирсии.
Пароль _ тислс. нирсли.
Парельннй _ гислсннй.

Отт'нсненіе _3{]_ ПареньШтй

Оттйснсніс _ пстйснснни.
Отгйсннть _ нідрўшнтн, нідтрјтитн.
Оттнниси _ сдтнгиннн. ннтигинни.
Отнедить _ сднсдитн. сдійтй.
Отнед _ сшсід.
Отлснссс мтйстс _ нмнсннн.
Отчалинать _ сдчилюнитн. сдиинтснитн.
сдиилйтн.

Огчал _ едчалюнанна, едвнп, сдчил.
Отчасти _ нсчистн. чистйнсю.
Отчаииіе _ сдчий. рсснич.
Отчиннньтй_безнадійннйгс.безнсридннй,

-с, счийдушннйгс.
Отчетливееть _ дсинидність. ннризність.
Дсстстність.

Отчетливый_Дснлидннй. инризний. дсстст-
ний.

Огтетиееть _ сднічильність.
Отчет _ рихјгнси. нідчнт, енранезднннн.
Отчизиа _ родина; битьнінщнни.
Отшеетніе _ сд(н ід}нід.
От _ ед, від, з.
ОГ'Ётд _ едЧзд, нід'ізд, виїзд.
Огыекинать _ сд(нід}шј-гиїнитн. ийшунитн.
Офицер _ старшина, сфіцйр.
Офицер стнс _ старшина.
Онеатинать _ сбиснлюиитн. ебнеатитн.
Ониат _ обійми. ебненленна, сбинит.
Ошиэндсніс _ енеледа, пренеледа, еетўда.
Онетиш _ систннн, Дсбрсвслсць. исмни-
нісць.

Онетие _ снсчс. иилюбнй.
Онетиый _ снсчнй. снітнйй.
Онраиа _ снсрсни.
Охринсніс _ енерена, снсрснсннн'. вирту-
ванна.

Онраиитель _ снсрснсць.
Охраиительиий _ снсрснннй.
Онереиить _ снсрснйти. еберетатн, бере-
нити.

Оц'Ёика _ цінїьиннн.
Очаг _ кабина.
Оченидеи _ симснйдсць.
Оченидиый _ ечениетнй, счснйдннй. відс-
мнй.

Очень _ дјґэис. еетшмн.
Очер едией _ чертений, ч срсднйй.
Очередь _ черги. черед, нернден.
Очер еднми сґснь _ чертами исгснь.
Очерк _ сбрнс¬ нирнс. зирнс. ничсрн.
Очутнть ен _ снннйтисн.
Ошелемлить _ стуминъснитн, нрнтлемшу-
натн.

Ошибать ен _ ні'імнлйтнгси¬ смнлйт н,-сн_.
змнлйтн. снйбнтн.

Ошибка - немнлна, сбьтйлни. еминнн, егрін.

Ошибечиый _ смйльний. нййннй. нсийб-
ннй.

Ощуньшить _ мицитн. сймицити.
Ощуньшиніс _ лининнн¬ мицинни.
Пщупьні _ нсмицнн. нслипнн. ниннсмицнн.
Ощутительиееть _ чутливість.
Ощутительиый _ Чутнйй, чутлйннй.
Пшущсніс _ Ітуттн, Чјгтність. Чїниннн.

П
Пагуба _ згўба, иигйн.
Пигубный _ згубннй.
Пидить _ 1) нидитн. нилйтиси: З) гйнутн.
зигнбитн.

Пидсніс _ нидинни. нидінни. снид. спад,
пениліеть.

Падииа _ лсщйни. пид.
Пинс- нинс; шкура, Чјгри.
Пат _ нсслсб. утср. (и стендах) ушўл, (тю-
ри) утір.

Пакет _ пакет, ненерт а, ненерта.
Пакли _ нлсччн.
Палатка _ намет, нанрнттн, Шитср. шнтре,

(ни бизирг] йт ни.
Палач _ кат.
Палаш _ меч, міч.
Палительиый _ пильний. зинильнійй.
Палить из еррдій _ гитйтн. бїнитн з гирмитн.
Паша _ нилнци.
Пильби _ нильби. стрільби. стрілннйни.
Паника _ нсрснслсн. нслси.
Пинтилсны _ Штани, шареннри, (_і--ї-тииьиє)

тилинці.
Паицирь _ пинцнр. пинцср.
Папка _ тсии.
Парабела _ нирибсли.
Параграф _ параграф, артикул.
Паридньтй _ 1) ниридннй, ниридсннй'. Е) ниш-

ннй, рсснішннй. (при ссисинг) Шитннй. сшит-
ний.

Парадиаи ферма _ ниридннй стрій. Щити.
Парад _ нириди.
Паралитенать _ нир анізун ити.
Параллель _ нирилпили. рін нслсэиннн, рін нс-

біэиннн.
Параиет _ нал, снін.
Пираша, парашка _ ._.нитсрйнни“.
Парк _ парк, терен.
Парламент _ парламент, держанна рада, ґс-
нсрильни р.

Париые чаееные _ нирні1 нирйсті ниртсні.
Пирсипз _ пирсвіз: машина нирсии.
Пароль _ тислс. нирсли.
Парельннй _ гислсннй.

Отт'всненіе _30_ ПаролЬШ-гй

Отт'ізсненіе _ потнснения.
Отттёснять _ відрушнтн. відтручати.
Оттяжка _ одтягаиня. витягання.
Отходгггь - одходитн. одійтн.
Отход _ одхід.
Отхожее м'нсто _ нужник.
Отчалнвагь _ одчапюваги. одванюватн.
одватштн.

Отчал _ одчалювання. одвал, одчал.
Отчасти _ почасти. частйною.
Отчаяніе _ одчай. роспач.
Отчаянный-безнадійннй.-о.безпорадннй,

-о. очайдушннйго.
Отчетлнвость _ докладність. виразність.
достотність.

Отчетлнвый_докладннй. виразний. достот-
ний.

Отчетность _ одвічапьність.
Отчет _ рахунок. відчнт. снравоздання.
Отчнзна _ родана; батьківщина.
Отшествіе _ од(від}хід.
От _ од. від. з.
ОтЧззд _ од`ізд. від`ізд. вйізд.
Отыскивать _ од(від)ш§,'гкувати. вншукатн.
Оф нцер _ старшина. офіцнр.
Офицер ство _ старшнна.
Охватнвать _ обхоплюватн. обхватїпн.
Охват _ обійма. обхоплення. обхват.
Охлажденіе _ охолода. прохолода. остуда.
Охотннк _ охотник. доброволець. компа-
нієць.

Охотно _ охоче. залюбкїа.
Охотный _ охочий. охітннй.
Охрана _ охорона.
Охраненіе _ охорона. охоронеиня'. варту-
вання.

Ощаннтель _ охоронець.
Охр аннтельннй _ охоронннй.
Охоронять _ охороняти. оберегати. боро-
нігтн.

Оц'іѕнка _ цінуваиня.
Очаг _ кабйця.
Очевндец _ самовндець.
Очевидный _ очевнсгнй. очевїтдннй. відо-
мий.

Очень _ дуже. вёлъми.
Очередной _ черговнй. чередннй.
Очередь _ черга. черед. порадок.
Очередямн огонь _ чергамн вогонь.
Очерк _ обрнс. нарис. зарис. начерк.
Очугнтьсн _ опинитися.
Ошеломлять _ отуманювати. пригломшу-
ватн.

Ошибаться _ помилятн.-ся. омилатнгся.
змішати. схнбити.

Ошибка _ помилка. обш'шка. омнлка. огріх.

Ошибочный _ ош'Шьинй. хнбннй. похиб-
ннй.

Ощунывать _ мацати. обмацати.
Ощунываніе _ ланання. мацання.
Ощуггью _ помацки. полапки. навномацки.
Ощугнтельность _ чутливість.
Ощутительный _ чутнйй, чутліёгвий.
Ощущеніе _ чуття. чутність. чуваиня.

П
Пагуба _ згуба. загнн.
Пагубный _ згубинй.
Падать _ 1) падати. ваш'пися: 2) танути.
загнбатн.

Паденіе _ надання. падіння. опад. спад.
похнлість.

Падииа _ лощт'гиа. над.
Паж_ наж; джура. чура.
Паз _ жолоб. утор. (є спюєгшх) ушул. (тю-
ргг) утір.

Пакет _ пакет. коверт а. конерта.
Паклн _ клоччя.
Палатка _ намет. накритта. шатер. шагро.

(на. базарі) ятка.
Палач _ кат.
Палаш _ меч. міч.
Палнтельный _ палъиай. запальшїій.
Палитъ нз орщій _ гатнти. бухаги з гармати.
Папка _ палнця.
Пащба _ пагъба. стрільба. стрілянйна.
Паника _ переполох. полох.
Панталоны _ штанн. Шароварн. (1-'зенысг)
галанці.

Панцирь _ панцнр. панцер.
Папка _ тека.
Пар абола _ парабола.
Параграф _ параграф. артйкул.
Парадный _ 1) парадний. парадовий'. 2) наш-

ний. роскішний. (про ооежјіг) шатннй. ошат-
ний.

Парадная форма _ парадннй стрій. шата.
Парад _ нарада.
Паралнзовать _ пар алізув ати.
Параштель _ паралпёля. рівнолежник. рівно-
біжннк.

Парапет _ вал. окіп.
Параша, парашка _ ._.катер1'тнка".
Парк _ парк. тёрен.
Парламент _ парламент. державна рада. ґе-
неральна р.

Парные часовые _ парні. парігсті вартові.
Паровоз _ паровіз: магнітна парова.
Пароль _ гасло. пароля.
Парольний _ гасловнй.



Парсм _31_ Перестрсеиіе

Парсм _ псраи.
Парпптвсднсе атиерстіе _ парссдвадний
атвір.

Парскпд _ парскід. парсплав.
Партизанская впйна _ загани. мала війна.
Партизанскій _ партизанський.
Партія _ партія.
Паруснна _ парусйиа. пслстна.
Парус _ парусч вітрйлс. вітрйльце.
Парусный _ парусный, вітрйльний. пару-
савий.

Пасмур ный _ 1) кмарний. кмјгрний; З) пс-
кмјгрннй. кщрий. пснјірнй.

Пасснвный _ пасивний.
Патрснннк _ патранник. гйрлс.
Патрснная двјпссшса _ пагранна двсккал-

ка.
Патрснная сумка _ ладів ниця.
Патрснница. патр пнташ _ ладівнйця. ла-
данка.

Патрпн _ патран. ладј'нек.
Патруль _ дсзар. ебкад. патраля. патрула.
Пакптъ _ рішта.
Пачка _ пачка; асмут. в `язка.
Паяльный _ паальиий. ліставиий.
Паяніе _ паяиня. лютуваиня.
Пекарня _ пекарня.
Пекарь _ пекарь. клібспек.
Пемза _ пемза.
Пемзсватв _ пемзувати. Чйститн. начищатн

пемзекз.
Пеныса _ пряднвс. кснаплі.
Пернсбьгтнсе спстпяніе _ первісие. печат-
каве стаиавище.

Первпначальный.-нп_ первістиий. печатка-
вий. спершу. спсчаткјг. насамперед.

Персб'втать _ 1) перебігти. перебігати'. 2) пе-
редаватися. перекидатнся. передатися.

Перебгізг. переб'ізжка _ перебіг.
Переб'ізяеінгс _ перевітиик. перекйдчик. пе-
рекйиьчик.

Перввалнвать _ перекидати. перекйнути.-ся.
Перевал _ перевал.
Перевсднна _ (та шантаж) підвалини. (та
слышат) свалск.

Пер евсдить _ 1) переваднти. перевести;
З) перекладати. тлумачити.

Перевсднпй _ 1) перевсдийй'. Е) передавае-
ний. перекладений.

Персвпдчнн _ перекладчик. перекладач. тлу-
мач. тсвмач.

Перевод _ переклад.
Перевсзгса _ перевіз.
Перевсзпчнъгя ср сд ства _ перевазаві засс-

би.
Перевйс _ перевага. перемага.

Пер св'Ёс в птназ _ перевага у всгні.
Персв'вшнватъ _ перемсгаги. переважуваги.
брати тару, перемсгтй.

Перевязка _ перев`азуванняд перев тазка.
Перенязсчный-перев"я'зсчний.перев`азкс-
вий.

Персвязывать _ переказуваги. перевїязати.
Перевязв _ перевісся. Черезплічник.
Пер егнб _ 1) перетинання; 2.) залам. закрут.
Пер егпвпрЩнв.І _ пссередиик.
Перегпипры _ перемава. перегсвари.
Перегпднть _ петрівать. переждати. пере-
часувати.

Пер егпр пдгса _ перегсрада. перетйка.
ПередвнгатЬ.-сн _ пересув ати. пере савув а-
ти. пересјгиутигся.

Пер едвнзкеніе _ пересування.
Передвнзкнпй _ рукамий. пересув нйй.
Пер едневать _ переднківати.
Передсвая линія _ передня линія. передава.
Передсипй _ передсвйй. передній. передс-
вйк.

Перенладина _ перечка. псперечка. (мамі-
.Іґїдркесмш) банта. бантина. (та. стелею) сва-
лск. трам. (через наказу) кладка.

Перекиднсй сгснь _ перекиднйй вегснь.
Пер екличкя _ аклик. переклнк. перекли-
каиия.

Перекпсина _ кривииа. кривизиа. кесина.
Перекпс _ перекіс іґјще. Перекпсина.
Пер енр естный _ перекрестиий.
Перекрестпк _ перекресгя. резпјгття. рез-
драяркя.1:нсстака. раз`їзд.

Перелетный _ перелітиий.
Пер елет _ перельат. переліт.
Перелпм _ злсм.
Перемнріе _ перимйрря. замйреиия.
Пер ем'ізна _ переміиа. зміна. адміна.
Пер емз'зня направленін _ зміна напрямку.
Пер ем'ізна цґізли _ переміиа Цілі.
Перемгізнный _ переміиний.
Перем'ізнчнвнй _ несталий.
Перепгізщеніе- переміщення. переміщуван-

ия.
Перенссньгй плетень _ перенсснйй тин.
Переписка _ перепис; перепйска.
Переписв _ перепис. спнс.
Перепплзаніе станка _ перепсвзання стан-

ка.
Перепслск _ перепслак. спслак.
Пер епр ава _ переправа. перевіз.
Пер снруда _ загата. гребля.
Пер ср ыв _ перерва. перейма'. перестаи. пе-
рестанск.

Перестрсеніе _ псребудуванна; псрсшвку-
ваиия. перестрій.

Парсм _31_ Перестрсеиіе

Парсм _ псраи.
Парпптвсднсе атиерстіе _ парссдвадний
атвір.

Парскпд _ парскід. парсплав.
Партизанская впйна _ загани. мала війна.
Партизанскій _ партизанський.
Партія _ партія.
Паруснна _ парусйиа. пслстна.
Парус _ парусч вітрйлс. вітрйльце.
Парусный _ парусный, вітрйльний. пару-
савий.

Пасмур ный _ 1) кмарний. кмјгрний; З) пс-
кмјгрннй. кщрий. пснјірнй.

Пасснвный _ пасивний.
Патрснннк _ патранник. гйрлс.
Патрснная двјпссшса _ пагранна двсккал-

ка.
Патрснная сумка _ ладів ниця.
Патрснница. патр пнташ _ ладівнйця. ла-
данка.

Патрпн _ патран. ладј'нек.
Патруль _ дсзар. ебкад. патраля. патрула.
Пакптъ _ рішта.
Пачка _ пачка; асмут. в `язка.
Паяльный _ паальиий. ліставиий.
Паяніе _ паяиня. лютуваиня.
Пекарня _ пекарня.
Пекарь _ пекарь. клібспек.
Пемза _ пемза.
Пемзсватв _ пемзувати. Чйститн. начищатн

пемзекз.
Пеныса _ пряднвс. кснаплі.
Пернсбьгтнсе спстпяніе _ первісие. печат-
каве стаиавище.

Первпначальный.-нп_ первістиий. печатка-
вий. спершу. спсчаткјг. насамперед.

Персб'втать _ 1) перебігти. перебігати'. 2) пе-
редаватися. перекидатнся. передатися.

Перебгізг. переб'ізжка _ перебіг.
Переб'ізяеінгс _ перевітиик. перекйдчик. пе-
рекйиьчик.

Перввалнвать _ перекидати. перекйнути.-ся.
Перевал _ перевал.
Перевсднна _ (та шантаж) підвалини. (та
слышат) свалск.

Пер евсдить _ 1) переваднти. перевести;
З) перекладати. тлумачити.

Перевсднпй _ 1) перевсдийй'. Е) передавае-
ний. перекладений.

Персвпдчнн _ перекладчик. перекладач. тлу-
мач. тсвмач.

Перевод _ переклад.
Перевсзгса _ перевіз.
Перевсзпчнъгя ср сд ства _ перевазаві засс-

би.
Перевйс _ перевага. перемага.

Пер св'Ёс в птназ _ перевага у всгні.
Персв'вшнватъ _ перемсгаги. переважуваги.
брати тару, перемсгтй.

Перевязка _ перев`азуванняд перев тазка.
Перенязсчный-перев"я'зсчний.перев`азкс-
вий.

Персвязывать _ переказуваги. перевїязати.
Перевязв _ перевісся. Черезплічник.
Пер егнб _ 1) перетинання; 2.) залам. закрут.
Пер егпвпрЩнв.І _ пссередиик.
Перегпипры _ перемава. перегсвари.
Перегпднть _ петрівать. переждати. пере-
часувати.

Пер егпр пдгса _ перегсрада. перетйка.
ПередвнгатЬ.-сн _ пересув ати. пере савув а-
ти. пересјгиутигся.

Пер едвнзкеніе _ пересування.
Передвнзкнпй _ рукамий. пересув нйй.
Пер едневать _ переднківати.
Передсвая линія _ передня линія. передава.
Передсипй _ передсвйй. передній. передс-
вйк.

Перенладина _ перечка. псперечка. (мамі-
.Іґїдркесмш) банта. бантина. (та. стелею) сва-
лск. трам. (через наказу) кладка.

Перекиднсй сгснь _ перекиднйй вегснь.
Пер екличкя _ аклик. переклнк. перекли-
каиия.

Перекпсина _ кривииа. кривизиа. кесина.
Перекпс _ перекіс іґјще. Перекпсина.
Пер енр естный _ перекрестиий.
Перекрестпк _ перекресгя. резпјгття. рез-
драяркя.1:нсстака. раз`їзд.

Перелетный _ перелітиий.
Пер елет _ перельат. переліт.
Перелпм _ злсм.
Перемнріе _ перимйрря. замйреиия.
Пер ем'ізна _ переміиа. зміна. адміна.
Пер емз'зня направленін _ зміна напрямку.
Пер ем'ізна цґізли _ переміиа Цілі.
Перемгізнный _ переміиний.
Перем'ізнчнвнй _ несталий.
Перепгізщеніе- переміщення. переміщуван-

ия.
Перенссньгй плетень _ перенсснйй тин.
Переписка _ перепис; перепйска.
Переписв _ перепис. спнс.
Перепплзаніе станка _ перепсвзання стан-

ка.
Перепслск _ перепслак. спслак.
Пер епр ава _ переправа. перевіз.
Пер снруда _ загата. гребля.
Пер ср ыв _ перерва. перейма'. перестаи. пе-
рестанск.

Перестрсеніе _ псребудуванна; псрсшвку-
ваиия. перестрій.

Паром _31_ Перестроеиіе

Паром _ порон.
Пароотводное бтверстіе _ пароодводннй
отвір.

Пароход _ парохід. пароплав.
Партнзанская война _ загенн, мала війна.
Партизанскій _ партизанський.
Партія _ партія.
Паруснна _ парусг'іна¬ полотна.
Парус _ парус¬ вітрйло. вітрйльце.
Парусный _ парусннй1 вітрйльннй, пару-
совнй.

Пасмур ный _ 1) хмарннй¬ хмурннй; 2) по-
х-пнурннй¬ хмурий. понурнй.

Пассивный _ пасивний.
Патронннк _ патронннк, гйрло.
Патронная двуколка _ пагронна двохкол-

ка.
Патронная сумка _ ладів нйця.
Патронница, патр онгаш _ ладівшёщя, ла-

Патрон _ патрен` ладунок.
Патруль _ дозор, обхед` патроля. патруля.
Пахотъ _ рілля.
Пачка _ пачка; жмут. в `явка.
Паяльный _ паяльний, лютовний.
Паяніе _ паяння. лютування.
Пекарни _ пекарня.
Пекарь _ пекарь, хлібопек.
Пемза _ пемза`
Пемзовать _ пемзувати. чистити` начищатн
пемзою.

Пенька _ пряднво` конеплі.
Первобытное состояніе _ первісне. почат-
кове становище.

Первоначальныйгно _ первістний. початко-
вий. спершу, спочатку, насамперед.

Переб'вгать _ 1) перебігти. перебігатн; 2) пе-
редаватися, перекидатися` передатися.

Пер еб'вґ, переб'іѕжка _ перебіг.
Переб'вжчнк _ перевітник. перекіёгдчик¬ пе-
рекйньчик.

Перевалнватъ _ перенидати, перекинути-ся.
Перевал _ перевал.
Переводнна _ (тгј жінкою) підвалина, (та
стелею) сволок.

Пер вводить _ 1) переводити. перевести:
2) перекладати, тлумачити.

Переводной _ 1) переводний'. 2) перележе-
ний, перекладений.

Переводчик _ перекладчнк, перекладач. тлу-
мач. товмач.

Перевод _ переклад.
Перевозка _ перевіз.
Пер евозочныя средства _ перевозові засо-

би.
Пер ев'йс _ перевага¬ перемога`

Пер ев'іѕс в огн'Ё _ перевага у вогні.
Перев'іѕшивагь _ перемогатич переважувати.
брати гору, перемогти.

Пер евязка _ перев`язуванняд перев'язка
Перевязочный_ перев 'язочний, перев`язко-
вий.

Перевшьшать _ перев'язуваги. перев`язати`
Пер евязь _ перевісся, черезплічник.
Пер егнб _ 1) перетинання; 2) залом. закрут.
Переговорщшс _ посередник.
Переговоры _ перемова¬ переговори.
Пер егоднть _ потрівать. переждати, пере-
часувати.

Пер егор одка _ перегорода, перетйка`
Пер едвигать,-ся _ пересувати, пересовува-
ти, пересунутигся.

Пер едвиженіе _ пересування.
Пер едвижной _ рухеьтийч пересув ний.
Пер едиевать _ переднювати.
Передовая линія _ передня ланія, передова.
Передовой _ передовій` передній. передо-
вйк.

Пер екладнна _ перечка, поперечка` (маж-
крокєкъшє) банта, бантина¬ (то сягзєлею) сво-
лок. грам. (через нападу) кладка.

Пер екндной огонь _ перекидний вогонь.
Пер еклнчка _ оклик, переклик. перекли-
кання.

Пер екоснна _ кривнна, кривіёшна` косниа.
Перекос _ перекіс ідгєє. Перекосина.
Пер екр естный _ перехрестний.
Пер екр есток _ перехрестя. розпуття. роз-
дрожжя, ростока, роз"іэд.

Перелетный _ перелітиий.
Пер елет _ перельот, переліт.
Перелом _ злом.
Перемнріе _ перимпрря, 'замйреиня
Пер ем'іѕна _ переміна` зміна, одміна.
Перемґнна направленія _ зміна напрямку.
Пер ем'іѕиа ц'Ьлн _ переміна Цілі.
Пер ем'ннный _ перемінний.
Пер ем'йнчнвнй _ несталий.
Перем'Ёщеніе_ переміщення, переміщуван-

ня.
Переносный плетень _ переноснйй тии.
Переписка _ перепис; перепйска.
Перепнсь _ перепис, спнс.
Переползаніе сташса _ перепов'зания стан-

ка.
Пер еполох _ переполох. сполох.
Пер епр ава _ переправа¬ перевіз.
Перепруда _ загата, гребля`
Пер ерыв _ перерва` перейма'` перестан, пе-
рестанок.

Перестросніе _ перебудування; перешику-
вання¬ перестрій.



Перестр'Ізш-[еать _32_ ПоворетШ-івый

Пер естрйлннатьгсн _ 1_} по етрілатн. вй-
стріляти; 2) переетрелювитнел. перестрі-
лювитнеи.

Перестр ҐІыша _ етріланни. переетрілківинни.
Пер ес'Ёнать _ 1) перерј'бувитн. перетинати;

Е.) переймати. перепннагн. перегередйтн.
Пер екед _ перекід.
Пер екед в мар ш _ перекід де марш-маршу.
Пер ечеіш _ перелік. рееетр.
Пер нсноп _ періекап.
Період _ період.
Пер пендшсуларгныйго _ перпендікулар-
ннй.-е. преетепад.-ннй.-не.

Песон _ піеек.
Пееечннй. пеечиннй _ піеачннй. піекевнй.
піекуватнй.

Песчаннн _ піекавець.
Печать _ 1) печать. печатка; 2.) друк. письмо.
Пещера _ печери. печери.
Пнна _ епне.
Пннет _ бекет'. чати.
Пнк _ шпнїш.
Пнла _ пйлки.
Пнр амнда _ піриміди.
Пнронснлнноный заряд _ пірекеіліневнй
набій.

Пнсарь _ пйе ирь.
Пнетелет _ пнетель. штуц.
Пнсьмо _ пнеьма. лнет.
Пнеьменньій _ пйеиний. пиеьмавннй.
Пнсьменньш доказательства _ лнетавні.

пнеьмевні даказн.
Пнеьменньш прннадленшостн _ прилади
до пнеьма.

Пнтательный _ ейґгнйй. трівнйй'. кирчавннй.
Пнтьевей _ пнтнйй.
Пнтьеван види _ пйтни вода.
Пнща _ ііки., етрави (зара чи }.
Пнщиль _ еамепал. пнщаль.
Плаваніе _ плаванни. пливба.
Плавательньій _ плавапьний. плнвнйй.
Плавньій.-п _ рівннй.-е. плавкнй.-е.
Пливніеть _ плав ніеть.
Пламн _ палуми
Планки _ плинйци.
Плантацін _ плинтаціи.
План _ плин. плин.
Пластннна _ плашка. платівка.
Пласт _ екйби. Шир. верства. (ви ,стыд-пою

мог-шутите) Штнк.
Плата _ 1) еплати. вйплита; Е) плата. запла-

ти., платна.
Платнна _ плитйна.
Платформа _ платформа.
Плака _ келеди.
План _ плиц. плиц. мийдан.

Пишмн _ плаием. леэкми. лігма.
Плащ _ плищ. керел.
Плетень _ плетінь. пліт. тнн. ліеи. (еда-ке-
реинла) перетйнек.

Плечн _ плечі. римена.
Плече _ плече.
Плавучій _ плнвјгчнй.
Плавучій мост _ жнвйй. ниплив нйй м.
Плосній _ рівний. плаекнй. плеекуватнй.
плеекатнй.

Плосногорье _ уегір'ач внеекерівень.
Плосность _ плищйни. плищйни.
Плетнни _ гребли. зигати. гатки.
Плетнше _ теели. теелар.
Плотно _ Щільне.
Плотность _ Щільність. дебеліеть. гуетета.
ПлотньІй _ Щільннй. суцільний. дебелнй'.
гуетйй.

Плет _ плит. пліт.
Плохо _ пегане. кепеьке. негаразд.
Площадный _ мийданннй. плицевйй'. базар-
ннй. непедебннй.

Площадь _ майдан. плин. плаща'. тергевнци.
Пл'їзнншс _ пелененнк. бранець. в`аеень.
Пл'йнньій _ плінннй. пеланннй.
Плізн _ плін. полон, невела. |йран.
Пл'ізннть _ пеленйтн. запеленйтн.
Пл'Ьсень _ цвіль. пліениви.
Пебереэкньій _ берегевнй. прибережннй.
Поблааеки _ петуранни. папуек.
Пебереть _ пебаріевитн. пебератн. пере-
меггй. змогтйч подўжатн.

Побрнтьсн _ пегелйтн.-еи. вйгелнтн.-еи.
Побшеніе _ пебјігдка. повод.
Пеб'вг _ утечи. втек
Поб'їзда _ пебіди. звнтаъкетве. пермаги. вви-
таги.

Поб'Ёднтель _ пебідннк. звнтаэкца.
Ппб'ізэкдать _ пебінедатн. пебнватн. евнти-
знати, пебідйтн. звнтаэкнгн. звеківатн. име-
гатн.

Понарь _ кјгкирь.
Певеденіе- посІ едінки. певедінни. певашкеа-

на.
Певел'йть _ велітн. наказувитн. вигадувати.

ивелітн.
Повел'їзніе _ велінни. наказ.
Ппвер стньІй _ верк. пев еркни.
ПоннднтчоомдьТ _ здиетьеи. мабуть. лнбань.
Понннность _ певйнніеть.
Певннпвеніе _ послуг-і, понора.
Повод _ 1) павід'. '2) прйвід. прнчйна.
Певпмеа _ віз. левів. певазки.
Ппвпр ачнвить _ певертать. ебертать.
Понор отлнвый _ 1) певереткйй'. З) мотор-
ннй. меткий. поворотный.

Перестр'Ізш-[еать _32_ ПоворетШ-івый

Пер естрйлннатьгсн _ 1_} по етрілатн. вй-
стріляти; 2) переетрелювитнел. перестрі-
лювитнеи.

Перестр ҐІыша _ етріланни. переетрілківинни.
Пер ес'Ёнать _ 1) перерј'бувитн. перетинати;

Е.) переймати. перепннагн. перегередйтн.
Пер екед _ перекід.
Пер екед в мар ш _ перекід де марш-маршу.
Пер ечеіш _ перелік. рееетр.
Пер нсноп _ періекап.
Період _ період.
Пер пендшсуларгныйго _ перпендікулар-
ннй.-е. преетепад.-ннй.-не.

Песон _ піеек.
Пееечннй. пеечиннй _ піеачннй. піекевнй.
піекуватнй.

Песчаннн _ піекавець.
Печать _ 1) печать. печатка; 2.) друк. письмо.
Пещера _ печери. печери.
Пнна _ епне.
Пннет _ бекет'. чати.
Пнк _ шпнїш.
Пнла _ пйлки.
Пнр амнда _ піриміди.
Пнронснлнноный заряд _ пірекеіліневнй
набій.

Пнсарь _ пйе ирь.
Пнетелет _ пнетель. штуц.
Пнсьмо _ пнеьма. лнет.
Пнеьменньій _ пйеиний. пиеьмавннй.
Пнсьменньш доказательства _ лнетавні.

пнеьмевні даказн.
Пнеьменньш прннадленшостн _ прилади
до пнеьма.

Пнтательный _ ейґгнйй. трівнйй'. кирчавннй.
Пнтьевей _ пнтнйй.
Пнтьеван види _ пйтни вода.
Пнща _ ііки., етрави (зара чи }.
Пнщиль _ еамепал. пнщаль.
Плаваніе _ плаванни. пливба.
Плавательньій _ плавапьний. плнвнйй.
Плавньій.-п _ рівннй.-е. плавкнй.-е.
Пливніеть _ плав ніеть.
Пламн _ палуми
Планки _ плинйци.
Плантацін _ плинтаціи.
План _ плин. плин.
Пластннна _ плашка. платівка.
Пласт _ екйби. Шир. верства. (ви ,стыд-пою

мог-шутите) Штнк.
Плата _ 1) еплати. вйплита; Е) плата. запла-

ти., платна.
Платнна _ плитйна.
Платформа _ платформа.
Плака _ келеди.
План _ плиц. плиц. мийдан.

Пишмн _ плаием. леэкми. лігма.
Плащ _ плищ. керел.
Плетень _ плетінь. пліт. тнн. ліеи. (еда-ке-
реинла) перетйнек.

Плечн _ плечі. римена.
Плече _ плече.
Плавучій _ плнвјгчнй.
Плавучій мост _ жнвйй. ниплив нйй м.
Плосній _ рівний. плаекнй. плеекуватнй.
плеекатнй.

Плосногорье _ уегір'ач внеекерівень.
Плосность _ плищйни. плищйни.
Плетнни _ гребли. зигати. гатки.
Плетнше _ теели. теелар.
Плотно _ Щільне.
Плотность _ Щільність. дебеліеть. гуетета.
ПлотньІй _ Щільннй. суцільний. дебелнй'.
гуетйй.

Плет _ плит. пліт.
Плохо _ пегане. кепеьке. негаразд.
Площадный _ мийданннй. плицевйй'. базар-
ннй. непедебннй.

Площадь _ майдан. плин. плаща'. тергевнци.
Пл'їзнншс _ пелененнк. бранець. в`аеень.
Пл'йнньій _ плінннй. пеланннй.
Плізн _ плін. полон, невела. |йран.
Пл'ізннть _ пеленйтн. запеленйтн.
Пл'Ьсень _ цвіль. пліениви.
Пебереэкньій _ берегевнй. прибережннй.
Поблааеки _ петуранни. папуек.
Пебереть _ пебаріевитн. пебератн. пере-
меггй. змогтйч подўжатн.

Побрнтьсн _ пегелйтн.-еи. вйгелнтн.-еи.
Побшеніе _ пебјігдка. повод.
Пеб'вг _ утечи. втек
Поб'їзда _ пебіди. звнтаъкетве. пермаги. вви-
таги.

Поб'Ёднтель _ пебідннк. звнтаэкца.
Ппб'ізэкдать _ пебінедатн. пебнватн. евнти-
знати, пебідйтн. звнтаэкнгн. звеківатн. име-
гатн.

Понарь _ кјгкирь.
Певеденіе- посІ едінки. певедінни. певашкеа-

на.
Певел'йть _ велітн. наказувитн. вигадувати.

ивелітн.
Повел'їзніе _ велінни. наказ.
Ппвер стньІй _ верк. пев еркни.
ПоннднтчоомдьТ _ здиетьеи. мабуть. лнбань.
Понннность _ певйнніеть.
Певннпвеніе _ послуг-і, понора.
Повод _ 1) павід'. '2) прйвід. прнчйна.
Певпмеа _ віз. левів. певазки.
Ппвпр ачнвить _ певертать. ебертать.
Понор отлнвый _ 1) певереткйй'. З) мотор-
ннй. меткий. поворотный.

Перестр'Ьш-івать _32_ Поворотливый

Пер естрізливатьгсн _ 1) по стріляти. ви-
стріляти'. 2) перестрелюватнся. перестрі-
люватися.

Перестр ґішка _ стріпиння. перестріпювання.
Пер ес'Ёкатъ _ 1) перерубуватн. перетинати;

2) переймати. перепинити¬ перетородити.
Пер еход _ перехід.
Переход в марш _ перехід до марш-маршу.
Пер ечетш _ перелік. реестр.
Пер ископ _ періскоп.
Період _ період.
Пер пещшушр,-ный,-о _ перпендіиулар-
ннй.-о. простопад.-ний.-но.

Песок _ пісок.
Песочний, песчаиий _ пісочний. пісковий,
піскуватий.

Песчаник _ пісковець.
Печать _ 1) печать. печатка; 2) друк, письмо.
Пещера _ пече'ра. печеря.
Пика _ спис.
Пикет _ беке'т; чата.
Пик _ шпиль.
Пила _ пилка.
Пир амида _ піраміда.
Пироксилиновый заряд _ піроксіліновий
набій.

Писарь _ пис арь.
Пистолет _ пистоль. штуц.
Письмо _ письмо. лист.
Письмеииый _ писаний. пнсьмовиий.
Письменньш доказатещства _ листовні.
пнсьмовні докази.

Письмеииыя пр инадлажностн _ прилади
до письма.

Питательиый _ ситътий. тріви'ий'. харчовний.
Питьевой _ пнтиий.
Пнтьевая вода _ питна вода.
Пища _ іжа` страва (гораш }.
Пнщаль _ самопал. пнщаль.
Плаваиіе _ плавання. плавба.
Плавательиый _ плавальннй. пливний.
Плавный,-о _ рівний.-о. плавкнй.-о.
Плавність _ плавність.
Пламя _ полум`я.
Планка _ планиця.
Плантація _ плантація.
План _ план. плян.
Пластинка _ плашка. платівка.
Пласт _ скиба. Шар. верства. (як митною
когщгть) штнх.

Плата _ 1) оплата. виплата; 2) плата. запла-
та. платна.

Платииа _ платина.
Платформа _ платформа.
Плаха _ колода.
Плац _ плац. пляц. майдан.

Пашмн _ плазом. лежма. літма.
Плащ _ плащ. керея.
Плетенъ _ плетінь. пліт. тин. ліса. (епопе-
речнтї) перетинок.

Плечн _ плечі. рамена.
Плечо _ плеча.
Плавучій _ пливучий.
Плавучій мост _ живий. иаплав ний м.
Плоскій _ рівний. плаский. плескуватий.
плескатнй.

Плоскогорье _ узтір`я. високорівень.
Плоскость _ площина. плащина.
Плотнна _ гребля. Загата. гатка.
Плотиик _ тесля. тесляр.
Плотно _ Щігшно.
Плотиость _ Щігшність. дебелість. густота.
Плотный _ Щільний. суцільний. дебёлий;
густии.

Плот _ плит. пліт.
Плохо _ погано, кепсько. негаразд.
Площадный _ майданний. пляцовий; базар-
иий. неподобний.

Площадь _ майдан. пляц. площа: торговици.
Пл'іѕннше _ полоненик. браиець. в`азень.
Пл'виный _ плінний. полонини.
Пл'Ён _ плін. полон. неволя. бран.
Пл'Ьнитъ _ полонити. заполонити.
Пл'Ьсень _ цвіль. пліснява.
Побережный _ беретовий. прибережний.
Поблажка _ потурання. попуск.
Побороть _ поборювати. побороти. пере-
могти. змотти. подужатн.

Побрнтьсн _ поголитн.-ся. витолнтн.-ся.
Побуждеиіе _ побудка. повод.
Поб'Ьт _ утеча. втетс
Поб'Ьда _ побіда. звитижство. пермота. зви-
тата.

ПобтЬдитель _ побідник. звитажця.
Поб'Ьждать _ побіждатн. побнватн. звитя-
жати. побідити. звитажити. звоювати¬ змо-
татн.

Поварь _ кухарь.
Поведеніе- поведінка. поводіния. поводжен-

ня.
Повел'Ьть _ веліти. наказувати. Затадувати.
звеліти.

Повел'Ьніе _ веліиня. наказ.
Повер стный _ верх. пов ерхня.
Повндимому _ здається. мабуть, лнбонь.
Повинность _ повинність.
Повиновеніе _ послух. покора.
Повод _ 1) повід; 2) привід. причина.
Повозка _ віз. повіз. повозка.
Повор ачивать _ иовертать. обертать.
Повор отливый _ 1) повороткий; 2) мотор-
ний. меткий. поворотннй.



ІЇоворот _33_ Іїодстренатель

Поворот _ поворот. вворот. вороттй.
Повр внщать _шноднтн. пошкоднтн. попсу-

ват-н.
Повроікдоніо _ Шкода. попсованна.
Повсвдновный _ що-донннй.
Повсом'встный _ повсв'одннй.
Понторонів. повторнтвльный _ повторен-

на. повторннй.-о.
Повторнть _ повторйтн.
Повышоніо _ повйшснна. піднйтта.
ПовгІзрка _ повірна.
Пов'Ьрка караулов _ повірна. варт.
Повґвстка _ повістна. оповістна.
Пов'Ьрнть _ ввірйтн. повірйтн. пор свірйт н.
Повґізстка _ пов істна.
Пов'Ьстка [к зор'в) _ ваграва. повістна.
Погнбнть _ гйнутн. вагнбатн. погнбатн.
Погнбош.. _ погйбсль. вагйн. страта. вгјгоа.
Погнбольный _ згўбннй.
Поглотнть _ поглйнутн.
ПотнатЬ.-сн _ погнатн.-са.
Погнутостъ _ потнртіств.
Погода _ погода. годйна.
Потон _ погон.
Погонн _ погона. гонйтва. вдогін.
Потр аннчів _ погранйчча. кордон.
Погр аннчннй _ погранйчннй. порубо'ікннй.
понордонннй обміжннй.

Потр аннчнан стр пока _ нордонна охорона.
Погр об _ погріб. льов.
Погр ом _ розрух. руйнування. погром.
Потр'йшность _ огріа. протріа. помнлва.
омйлна. овйба.

Подавно _ потому. пототів.
Подать ковтандрг _ податн. розвав.
Подача _ подача. подав анна.
Податощій моканнвм _ до став ннв.
Подбородон _ підборіддя.
Подбор _ підбір. добір.
Подворгнрть наказаніто _ накластн кару.
ПодвШатъ _ посуватн. поруватн. подвнгатн.
Подвнгатьсн _ посуватнса.
Подвнг _ подвнг. хвальннй вчйнон.
Подвіншость _ ррклйвість.
Подннншый _ руплйвнй. руховнй. рухомий.
Подвластный _ підвладннй. підлоглнй.
Подвода _ підвода. хј'ра.
Подводный _ підводннй.
Подвов _ прнвов. навов.
Поднысь _ сальва.
Подн'Ьдомстно-нный _ підлоглнй.
Подговорщнк _ підмовннв.
Подговор _ підмова. намова.
Подгон _ прнгон.
Подгорьо _ підгірра.
Подторный _ підгірннй.

Подгородный _ під-. прйгородннй.
Подготовнть _Ђдар _ підготовнтн упор.
Подготовка _ підготовка.
Подготовнтвльный _ підготовчнй.
Подданный _ підданний. піддансць.
Подданство _ підданство.
Поддоржнннть _ підпоржуватн. підтрнму-
ватн. допомогатн. вапоіьто гтй.

Поддорнаса _ підмога. валомога. допомога.
Подземный _ підвомннй. підвсмольннй.
Подкладка _ піднладна. підстава.
Подкова _ підкова.
Подкоп _ 1) підніп. тайннн; Е.) підніп. під-
стїп. підхід.

Подкр'вплвнів _ підсйлон. підмога.
Подкр'ізплнть _ підкріплйтн. підсйліов атн.
Подлонсать _ наложатн. підлагатн.
Подлннность _.-о _ справжність. повність.
справді. дійсно.

Подлннный _ псрвопнсннй. псртв отвір. сјґ-
щнй.
С подпннным н'Ёрно _ в псрвопнсом згід-

но.
ПодІгЁ: _ біла. поло. край. обін. поруч.
Подмосткн _ роштуванна. підмостов. прй-
мость.

Подножів _ підніасвса. підгірра. підніжов.
Подносчнк _ підноснч.
Подобіо _ схожість. подоба. манір. ввір.
Подобный _ свовшй. похожий, подібннй.
Подозрнтолъный _ нсповннй. підозрілнй.
Подоврґізвать _ підоврнтн. вапідовріоватн.
Подоврозніо _ підозтрінннъ підоз'р ілість.
Подорожный _ прндорожній.
Подошва _ підошва.
Подошва горы _ обніаока. підтірра. спід. нїйв.
Подошна ската _ підніжон. обніа-она. спаду.
Подпнлок _ тсрпјгг. пїйльнйн.
Подпнсь _ підпнс.
Подпора _ 1) підпора. супора. півалннај.

Е) поміч. підмога.
Подпочва _ підґрјгнта.
Подраэканіо _ наслідування.
Подразд'йлвніо _ поділ. підрозділ.
Подробность. подробный _ подробнцн1 по-
дробність. подрібннй.

Подр ьтватЬ.-сн _ піднопуватн. піднопатн.-са.
Подрыннын средства _ підрнвні васобн.
Подрыв _ врйв. внбуп.
Подставка _ підставна. підмостна.
Подстернатъ _ внстерсгатн. варта-он. пант-
руватн.

Подстншса _ постілна.
Подстрокать _ підонватн. намовлйтн. під-
мовлйтн.

Подстр скатвль _ підмовннн.

ІЇоворот _33_ Іїодстренатель

Поворот _ поворот. вворот. вороттй.
Повр внщать _шноднтн. пошкоднтн. попсу-

ват-н.
Повроікдоніо _ Шкода. попсованна.
Повсвдновный _ що-донннй.
Повсом'встный _ повсв'одннй.
Понторонів. повторнтвльный _ повторен-

на. повторннй.-о.
Повторнть _ повторйтн.
Повышоніо _ повйшснна. піднйтта.
ПовгІзрка _ повірна.
Пов'Ьрка караулов _ повірна. варт.
Повґвстка _ повістна. оповістна.
Пов'Ьрнть _ ввірйтн. повірйтн. пор свірйт н.
Повґізстка _ пов істна.
Пов'Ьстка [к зор'в) _ ваграва. повістна.
Погнбнть _ гйнутн. вагнбатн. погнбатн.
Погнбош.. _ погйбсль. вагйн. страта. вгјгоа.
Погнбольный _ згўбннй.
Поглотнть _ поглйнутн.
ПотнатЬ.-сн _ погнатн.-са.
Погнутостъ _ потнртіств.
Погода _ погода. годйна.
Потон _ погон.
Погонн _ погона. гонйтва. вдогін.
Потр аннчів _ погранйчча. кордон.
Погр аннчннй _ погранйчннй. порубо'ікннй.
понордонннй обміжннй.

Потр аннчнан стр пока _ нордонна охорона.
Погр об _ погріб. льов.
Погр ом _ розрух. руйнування. погром.
Потр'йшность _ огріа. протріа. помнлва.
омйлна. овйба.

Подавно _ потому. пототів.
Подать ковтандрг _ податн. розвав.
Подача _ подача. подав анна.
Податощій моканнвм _ до став ннв.
Подбородон _ підборіддя.
Подбор _ підбір. добір.
Подворгнрть наказаніто _ накластн кару.
ПодвШатъ _ посуватн. поруватн. подвнгатн.
Подвнгатьсн _ посуватнса.
Подвнг _ подвнг. хвальннй вчйнон.
Подвіншость _ ррклйвість.
Подннншый _ руплйвнй. руховнй. рухомий.
Подвластный _ підвладннй. підлоглнй.
Подвода _ підвода. хј'ра.
Подводный _ підводннй.
Подвов _ прнвов. навов.
Поднысь _ сальва.
Подн'Ьдомстно-нный _ підлоглнй.
Подговорщнк _ підмовннв.
Подговор _ підмова. намова.
Подгон _ прнгон.
Подгорьо _ підгірра.
Подторный _ підгірннй.

Подгородный _ під-. прйгородннй.
Подготовнть _Ђдар _ підготовнтн упор.
Подготовка _ підготовка.
Подготовнтвльный _ підготовчнй.
Подданный _ підданний. піддансць.
Подданство _ підданство.
Поддоржнннть _ підпоржуватн. підтрнму-
ватн. допомогатн. вапоіьто гтй.

Поддорнаса _ підмога. валомога. допомога.
Подземный _ підвомннй. підвсмольннй.
Подкладка _ піднладна. підстава.
Подкова _ підкова.
Подкоп _ 1) підніп. тайннн; Е.) підніп. під-
стїп. підхід.

Подкр'вплвнів _ підсйлон. підмога.
Подкр'ізплнть _ підкріплйтн. підсйліов атн.
Подлонсать _ наложатн. підлагатн.
Подлннность _.-о _ справжність. повність.
справді. дійсно.

Подлннный _ псрвопнсннй. псртв отвір. сјґ-
щнй.
С подпннным н'Ёрно _ в псрвопнсом згід-

но.
ПодІгЁ: _ біла. поло. край. обін. поруч.
Подмосткн _ роштуванна. підмостов. прй-
мость.

Подножів _ підніасвса. підгірра. підніжов.
Подносчнк _ підноснч.
Подобіо _ схожість. подоба. манір. ввір.
Подобный _ свовшй. похожий, подібннй.
Подозрнтолъный _ нсповннй. підозрілнй.
Подоврґізвать _ підоврнтн. вапідовріоватн.
Подоврозніо _ підозтрінннъ підоз'р ілість.
Подорожный _ прндорожній.
Подошва _ підошва.
Подошва горы _ обніаока. підтірра. спід. нїйв.
Подошна ската _ підніжон. обніа-она. спаду.
Подпнлок _ тсрпјгг. пїйльнйн.
Подпнсь _ підпнс.
Подпора _ 1) підпора. супора. півалннај.

Е) поміч. підмога.
Подпочва _ підґрјгнта.
Подраэканіо _ наслідування.
Подразд'йлвніо _ поділ. підрозділ.
Подробность. подробный _ подробнцн1 по-
дробність. подрібннй.

Подр ьтватЬ.-сн _ піднопуватн. піднопатн.-са.
Подрыннын средства _ підрнвні васобн.
Подрыв _ врйв. внбуп.
Подставка _ підставна. підмостна.
Подстернатъ _ внстерсгатн. варта-он. пант-
руватн.

Подстншса _ постілна.
Подстрокать _ підонватн. намовлйтн. під-
мовлйтн.

Подстр скатвль _ підмовннн.

Поворот _33_ Подстрекатель

Поворот- поворот зворот. вороття.
Повреждагь-шкодити. пошкодити попсу-
вати.

Поврежденіе _ шкода. попсовання.
Повседневньтй _ Що-дённий.
Повсем'іѕстный _ повсюдннй.
Повтореніе, повторнтельный _ повторен-

ня. повторний-0.
Повторнть _ повторити.
Повышеніе _ повишення. підняття.
Пов'іѕрка _ повірка.
Повгізрка караулов _ пов ірка. варт.
Пов'ізстка _ повістка. оповістка.
Повгіѕрять _ звірити. повірити. перевіряти.
Пов'ізстка _ повістка.
Пов'ізстка (к зор'іѕ) _ заграва. повістка.
Погнбать _ гинути. загнбатн. погибати.
Погибель _ погибетъ, зап'тн. страта. згуба.
Погнбешный _ згубний.
Поглотнть _ поглинути.
Погнать,-сп _ погнати.-ся.
Погнугость _ погнутість.
Погода _ погода. година.
Погон _ погон.
Погоня _ погоня. гонитва. здогін.
Погр аничіе _ погрянт'тччя. кордон.
Погр аничннй _ погрянт'тчний. порубёжний.
покордонннй обміжний.

Погр аничная стр ажа _ кордонна охорона.
Погр еб _ погріб. шок.
Погр ом _ розрух. руйнування. погром.
Погргіѕшность _ огріх. прогріх. помилка.
омилка. охаба.

Подавно _ потому. пототів.
Подать команду _ подати. розказ.
Подача _ подача. подавания.
Подающій механизм _ доставиик
Подбородок _ підборіддя.
Подбор _ підбір. добір.
Подвергнуть наказанію _ накласти кару.
Подвшагь _ посувати, порухатн. подвигати.
Подвнгаться _ посуватися.
Подвиг _ подвиг. хвальний вчинок.
Подвіжность _ рукш'твість.
Подвижный _ рухлав ий. руховий. рухомий.
Подвластный _ підвладний. підлёглий.
Подвода _ підвода. Хура.
Подводный _ підводний.
Подвоз _ привоз, навоз.
Подвысь _ сальва.
Подв'іздомственный _ підлёглий.
Подговорщнк _ підмовник
Подговор _ підмова. иамова.
Подгон _ пригон.
Подгорье _ підгірря.
Подгорньтй _ підгірний.

Подгородный- під- пригородннй.
Подготовггть удар _ підготовити удар.
Подготовка _ підготовка.
Подготовнтельный _ підготовчий.
Подданный _ підданний. підданець.
Подданство _ підданство.
Поддерживагь _ піддоржувагтт. підтриму-
вати. допомогати. запомогти.

Поддержка _ підмога. запомога. допомога.
Подземный - підзёмний. підземёлъний.
Подкладка _ підкладка. підстава.
Подкова _ підкова.
Подкоп _ 1) підкіп. тайник; 2) підкіп. під-
ступ, підхід.

Подкр'ізпленіе _ підсилок. підмога.
Подкр'ізплять _ підкріплятн. підсилювати.
Подлежать - нале'жати. підлягати.
Подлннность ,-о _ справжність. повність.
справді. дійсно.

Подлннный _ первописний. пертвотвір. су-
Щнй.
С подлннным в'Ьрно _ З первопнсом ґзгід-

но.
Подл'і;_ біля. коло. край обік поруч.
Подмостки_ рештувания. підмосток. при-
мость.

Подножів. _ підніжжа. підгірря. підніжок.
Подносчнк _ підносич.
Подобіе _ схожість. подоба. манір. взір.
Подобный _ схожий. похожий. подібний.
Подозр птельный _ неповний, підозр'ший.
Подозр'ізвать _ підозрити. запідозрювати.
Подозр'ізніе _ підозріння. підозрілість.
Подорожный _ прндорожній.
Подошва _ підошва.
Подошва горы _ обніжжа. підгірря. спід. низ
Подошва ската _ підніжок. обніяока спаду.
Подпилок _ терпуг. пальник.
Подпись _ підпис.
Подпора _ 1) підпора¬ супора. півалина',

2) поміч. підмога.
Подпочва _ підґрунтя.
Подражаиіе _ наслідування.
Подразд'іѕленіе _ поділ. підрозділ.
Подробности. подробный _ подробиця. по-
дробність. подрібний.

Подрьшать,-ся_ підкопувати підкопати. с-я.
Подрывныя средства _ підривні засоби.
Подрыв _ зрив. вибух.
Подставка _ підставки. підмостка.
Подстерегагь _ вистерегати. вартуватн. пант-
рувати.

Подстилка _ постілка.
Подстрекать _ підбивати. намовляти. під-
мовляти.

Подстрекатель _ підмовник.



Подступ _34_ Помпа

Подступ- підступ. присту п.
Подсудимьтй- підсудннй.
Подтрверждеиіе _ стверження. потвержен-

ня.
Подтягиваиіе резерва _ підтягання резер-

ву.
Поднодящій _ підножнй.
Подход _ піднід.
Подчасон _ піде артовнй.
Подчииеиіе _ підлеглість. залежність.
Подчииеииость _ підлеглість залежність.
Подчииеииьтй _ підлеглнй. підвладний.
Подшипник _ підшипннн.
Под`йомиь1й _ під`емннй.
Под'емиьтй мост _ звіднйй міст.
Под емньтн деньгн- подорожні гроші.
Под ем _ піднімання. підняття. підойма.
під йом.

Под'йзд _ під'ізд.
Под командой- на чолі з.. ..під приводом.
Поедииои _ поединок, (но олія.1`_] герць.
Поемиьій щт- лјгнн. плавні. заплава. обо-
лоня.

Пожаловать _ 1) пожалуватн'. надати. пода-
рувати; 2) одвідатн (ною). завітати (оп нащо).

Пожалуй _ ненай тан.
Пожар _ пожар. пожежа.
Пожелаиіе _ бажання. жадання.
Позаботиться _ потурбуватнся. подбати.
Позавчера _ позавчора.
Позади _ позаду. ззаду.
Позволеиіе _ дозвіл. дозв олення.
Позволять _ дозе олати.
Позиція _ позіція. становнсьно.
Позиціоииая война _ позіційна війна.
Позианомиться _ ознайомитися. спізнатися.
Позорный _ ганебньій.
Позор _ ганьба. позорище.
Поимка _ піймання. злапання.
Поиск _ Шунання. відшунання. пошунання.
Поисии разввдчшсов _ пошунання розвід-
чннів. пластунів.

Пона _ пони. поніль. Дони.
Показаиіе _ показ, виказ, вйасненна.
Показ _ поназ.
Показывать _ показувати. вназуватн. вияв-
лати.

Покамззст _ пони-Що. доки-Що. тимчасом.
Понатисть1й_понотнстнй. згорнстнй.
Понатость _ згорнстість. згірря. понйлість.
спадистіст.ь снилість.

Покатьтй _ згорнстнй. понйлий. спадистнй.
понотнстнй.

Покидать _ понндати. оолншати.
Понлажа _ нлажа. вага
Покорять _ поноряти. підбив атн. снорятн.

По кр айней м'Ьр'Ё _ принаймні.
Понушеиіе _ понјіса. заман.
Полагять.-ся _ нластн. понластн. понладати.

-ся.
Полдеиь _ південь. полјгдень.
Поле _ поле.
Поле битвы _ ооіше. бойовнще.
Поле зргізиія _ поле зору.
Полевой _ польовий.
Поле.знь1й,-о _ норйсннй.-о.
Полет _ льот.
Ползать _ повзати. плазув атн.
Ползном _ повзном. плазом.
Ползти _ повзти. плазув атн. пластуватигся.
Ползун _ повзіјн. плазјгн.
Ползучій- плазовйт нй.
Ползучій номер _ плазуточій номер.
Полигон- полігон.
Полицейская власть _ поліцейсь на влада.
Полковник _ полнов ннн.
Полковой _ полновий.
Полность _ повність.
Половодье _ повінь. розлава.
Пологій _ протяглнй.
Пологость _ спадйстість.
Положеиіе_ 1) стан. становище. положення;

Е) статут. постанова. регј-Гла.
Положеиіе. пр авило _ прав нло. теза. поло-
ження.

Положительиьтй _ сталий.
Поломна _ лом.
Полоса _ смјіга.

1Ущі'ізплеииаи полоса- унріплена смјіга.
Полоска _ пружон. смјгжна.
Полукрут- пів нруг. пів ноло.
Полуооорот _ пів зворот.
Полуперенод _ півперенід.
Полусотия _ півсотня.
Пол _ поміст. підлога.
ПольІй _ порожній.
Польза _ нористь. вигода.
Полъзоваиіе _ користування. уживання.
Пользовать ся _ норнстув атися. вжив атн.

снорнст овувати.-ся.
Пошос _ полюс, оігўн.
Полина _ полана. прогалина. майдан.
Поляриый _ поларннй. оігуновий.
Помнить _ пам*ятать.
Помогать _ помагати. Допомагати. рятува-
тн.

Поморье _ прнморря.
Помост _ поміст.
Помощник _ поміпінйн. помогач.
Помощь _ поміч. підмога. запомога. порада.

рада.
Помпа _ смен, водотяг.

Подступ _34_ Помпа

Подступ- підступ. присту п.
Подсудимьтй- підсудннй.
Подтрверждеиіе _ стверження. потвержен-

ня.
Подтягиваиіе резерва _ підтягання резер-

ву.
Поднодящій _ підножнй.
Подход _ піднід.
Подчасон _ піде артовнй.
Подчииеиіе _ підлеглість. залежність.
Подчииеииость _ підлеглість залежність.
Подчииеииьтй _ підлеглнй. підвладний.
Подшипник _ підшипннн.
Под`йомиь1й _ під`емннй.
Под'емиьтй мост _ звіднйй міст.
Под емньтн деньгн- подорожні гроші.
Под ем _ піднімання. підняття. підойма.
під йом.

Под'йзд _ під'ізд.
Под командой- на чолі з.. ..під приводом.
Поедииои _ поединок, (но олія.1`_] герць.
Поемиьій щт- лјгнн. плавні. заплава. обо-
лоня.

Пожаловать _ 1) пожалуватн'. надати. пода-
рувати; 2) одвідатн (ною). завітати (оп нащо).

Пожалуй _ ненай тан.
Пожар _ пожар. пожежа.
Пожелаиіе _ бажання. жадання.
Позаботиться _ потурбуватнся. подбати.
Позавчера _ позавчора.
Позади _ позаду. ззаду.
Позволеиіе _ дозвіл. дозв олення.
Позволять _ дозе олати.
Позиція _ позіція. становнсьно.
Позиціоииая война _ позіційна війна.
Позианомиться _ ознайомитися. спізнатися.
Позорный _ ганебньій.
Позор _ ганьба. позорище.
Поимка _ піймання. злапання.
Поиск _ Шунання. відшунання. пошунання.
Поисии разввдчшсов _ пошунання розвід-
чннів. пластунів.

Пона _ пони. поніль. Дони.
Показаиіе _ показ, виказ, вйасненна.
Показ _ поназ.
Показывать _ показувати. вназуватн. вияв-
лати.

Покамззст _ пони-Що. доки-Що. тимчасом.
Понатисть1й_понотнстнй. згорнстнй.
Понатость _ згорнстість. згірря. понйлість.
спадистіст.ь снилість.

Покатьтй _ згорнстнй. понйлий. спадистнй.
понотнстнй.

Покидать _ понндати. оолншати.
Понлажа _ нлажа. вага
Покорять _ поноряти. підбив атн. снорятн.

По кр айней м'Ьр'Ё _ принаймні.
Понушеиіе _ понјіса. заман.
Полагять.-ся _ нластн. понластн. понладати.

-ся.
Полдеиь _ південь. полјгдень.
Поле _ поле.
Поле битвы _ ооіше. бойовнще.
Поле зргізиія _ поле зору.
Полевой _ польовий.
Поле.знь1й,-о _ норйсннй.-о.
Полет _ льот.
Ползать _ повзати. плазув атн.
Ползном _ повзном. плазом.
Ползти _ повзти. плазув атн. пластуватигся.
Ползун _ повзіјн. плазјгн.
Ползучій- плазовйт нй.
Ползучій номер _ плазуточій номер.
Полигон- полігон.
Полицейская власть _ поліцейсь на влада.
Полковник _ полнов ннн.
Полковой _ полновий.
Полность _ повність.
Половодье _ повінь. розлава.
Пологій _ протяглнй.
Пологость _ спадйстість.
Положеиіе_ 1) стан. становище. положення;

Е) статут. постанова. регј-Гла.
Положеиіе. пр авило _ прав нло. теза. поло-
ження.

Положительиьтй _ сталий.
Поломна _ лом.
Полоса _ смјіга.

1Ущі'ізплеииаи полоса- унріплена смјіга.
Полоска _ пружон. смјгжна.
Полукрут- пів нруг. пів ноло.
Полуооорот _ пів зворот.
Полуперенод _ півперенід.
Полусотия _ півсотня.
Пол _ поміст. підлога.
ПольІй _ порожній.
Польза _ нористь. вигода.
Полъзоваиіе _ користування. уживання.
Пользовать ся _ норнстув атися. вжив атн.

снорнст овувати.-ся.
Пошос _ полюс, оігўн.
Полина _ полана. прогалина. майдан.
Поляриый _ поларннй. оігуновий.
Помнить _ пам*ятать.
Помогать _ помагати. Допомагати. рятува-
тн.

Поморье _ прнморря.
Помост _ поміст.
Помощник _ поміпінйн. помогач.
Помощь _ поміч. підмога. запомога. порада.

рада.
Помпа _ смен, водотяг.

Подступ _34_ Помпа

Подступ _ підступ. приступ.
Подсуднмый- підсудний.
Подтрвержденіе_ ствержеиня. потвержен-

ня.
Подтятнваніе резерва _ підтягания резер-

ву.
Подходящій _ підхожнй.
Подход _ підхід.
Подчасок- підв арт овнй.
Подчииеніе _ підлеглість. залежність.
Подчиненность _ підле'тлість залежність.
Подчиненный _ підлеглий. підвладний.
Подшипник _ підшйпинк.
Под*йомный _ під`ёмннй.
Под'емньтй мост _ звіднйй міст.
Под емныи деньти_ подорожні гроші.
Под ем _ піднімання. підняття підоима.
під `йом.

Под'іѕзд _ під`ізд.
Под командой _ на чолі з.... під приводом.
Поединок _ поєдинок¬ (на війні) герць.
Поемный луґ _ луки. плавні. заплава. обо-
лоня.

Пожаловать _ 1) пожалуватн; надати. пода-
рувати; 2) одвідаги (коса). завітати (до коса).

Пожалуй _ нехай так.
Пожар _ пожар. пожежа.
Пожеланіе _ бажання. жадання.
Позаботиться _ потурбуватися. подбати.
Позавчера _ позавчора.
Позадн _ позаду. ззаду.
Позволеніе _ дозвіл. дозв олення.
Позволять _ дозволатн.
Позиція _ позіція. становисько.
Познціоннан война _ позіційна війна.
Познакомнться _ ознайомитися. спізнатися.
Позорный _ ганебный.
Позор _ ганьба. позорище.
Поимка _ піймання. злапания.
Поиск _ шукаиня. відшукання. пошукання.
Понскн разв'вдчиков _ пошукання розвід-
чиків. пластунів.

Пока _ поки. покігъ. доки.
Показаніе _ показ. вйказ. вйяснення.
Показ _ показ.
Показывать _ показувати. вказувати. вияв-
лаги.

Покам'ізст _ поки-Що. доки-що. тимчасом.
Покатнстьтй _ покотистий. згористий.
Покатость _ згористість. згірря. похйлість.
спадистість. схилість.

Покатый _ згористий похйлий. спадисгий.
покотистий.

Покндать _ покидати. облишати.
Поклажа _ клажа. вага.
Покорять _ покоратн, підбивати. скорити.

По крайней м'іѕр'і; _ принаймні.
Покушеніе _ покуса. замах.
Полагать.-ся _ класти. покласти. покладати.

-ся.
Полдень _ південь. полудень.
Поле _ поле.
Поле битвы _ боїшс. бойовище.
Поле зр'ізнія _ поле зору.
Полевой _ польовий.
Полезный.-о _ корисний-о.
Полет _ льот.
Ползать _ повзати. плазуваги.
Ползком _ повзком. плазом.
Ползтн _ повзтй. плазув атн. пластувати.-ся.
Ползун _ повзун. плазун.
Ползучій- плазовйтий.
Ползучій номер _ плазуючій номер.
Полнґон_ полігон.
Полнцейская власть - поліцейська влада.
Полковник _ полковник.
Пошовой _ полковйй.
Полность - повність.
Половодье _ повінь. розлйва.
Пологій _ протатлий.
Пологость _ спаднстість.
Положеніе- 1) стан_ становище. положення;

2) статут. постанова. регула.
Положеніе, правило _ правило. теза. поло-
ження.

Положнтельный _ сталий.
Поломка _ лом.
Полоса _ смуга.
Укр'йпленная полоса- укріплена смуга.

Полоска _ пружок_ смужка.
Полукрут- пів круг. пів коло.
Полуоборот _ пів зворот.
Полупереход _ півперехід.
Полусотнн _ півсотня.
Пол _ поміст. підлога.
Полый _ порожній.
Полъза _ користь. вигода.
Пользованіе _ користування. уживання.
Пользовать ся _ користуватися. вжив ати.
скорист овувати.-ся.

Полтос _ полюс. бігун.
Поляна _ полана. прогалииа. майдан.
Полирньтй _ полирний. бііуновий.
Помнить _ пам`ятать.
Помотать _ помагатн. допомагати. рятува-
ти.

Поморье _ приморря.
Помост _ поміст.
Помощник _ помішнт'п:¬ помогач.
Помощь _ поміч. підмота_ запомота. порада.

рада.
Помпа _ смок. водотѕіг.



По М'Іастам _35_ Пост-ой

По м'ізстам _ по місцях.
Помґіаяа _ номіяа. переШ кода.
Пом'Ізщатьгся _ містнтнгся. вміщатн.-ся.
Помтвщеніе _ помешкання.
Понадобнться _ адатяся.
Понед'ізльннтс _ понеділок.
Понемногјут _ потроху. помалу. поволі.
Поннманіе _ розуміння.
Поннмать _ розуміти.
Понтонный _ нонтонянй. мостовяй.
Понуднтельный _ нрнмусовнй.
Поншт _ нрнмушатн. змусити. змушу-
ватн.

Понятіе _ розуміння. поняття.
Понятннй _ ясняй. зрозумілий.
Поощр еніе _ ааояота. ааояочуваняя.
Поощрять _ ааояочуватя.
Понадать _ потрапляти. нонадатн. влучатв.
вцілятя. ноцілнтн.

Понерев: _ внонерея¬ поперек.
Поперечный _ поперечный.
Попеченіе _ дбання. влоніт. нехтування.
Поплавотс _ поплавець. нонлав.
Поправка _ поправа. поправка.
Понравлять _ онравлятн. нонравлятя. вн-
нравлятя.

Пораашемое пространство _ норшяаема про-
сторінь.

Пораясать _ вражати; ударятн. враантн. но-
раясатн. побнватя.

Пораясеніе _ норааа. поразка. дорожка.
Пораннть _ нораннтн. уравт'ттн.
Порннаніе _ тань ба. догана.
Порннать _ таньбт'ття. ганптн. ганьбїватя.
Пороґ _ поріг.
Поросль _ 1) чагар. чагарняк; Е) намолодь.
нарост

Порояовннна _ нор ояів нння. ладів нння.
Пороя _ порох.
Портнть _ псувати.
Портной _ аравень.
Портфель _ лястовня. тена.
Порт _ нрт'тстаяь. порт.
Поручать _ нрнручатн. доручати.
Порученіе _ пряпорјігчення. доручення.
Порція _ най. пайові. найяа. (дорадчі) порція.
Порча _ Шкода. попсуванвя. аонсуваяня.
Поршень _ смоь'.. цмов. Шннндепь.
ПорьІваться _ рватвся. норнватнся.
Порьтвнстьтй _рвгтвітй. рвапснй. запатшш'тй.
Порьш _ норнвання. запад.
Пор'Ьчный _ норічняй.
Пор'вчье _ надріччя.
Порядок _ порядок¬ лад. рознорядоіс
Порядочно_ досвть. доволі. добряче. чимало.
Порядочный _ пўтнійч добрачнй; чямаляй.

Посад _ містечко.
Посвндгвтаньствовать _ посвідчятя.
Посвнд'Ётельствованіе _ носв ідчення.
Поселок _ яјітір. внселоіс
Поселеніе_ оселя. носіння. селнтьба'. заслан-

ня.
Поскор'Ёе _ скоріше. мерщій. швндче.
Послабленіе _ нослаб а. нолетяість. нонусв.
Посланец _ посланець.
Посщпкной _ нослужбовнй. службовий.
Послушаніе _ нослуя.
Посл'іа _ після. опісля.
Послт'вдній _ нослідній. останній. остатній.
Посл'Ьдовательность _ послідовність. на-

стјБ'нність.
Посл'вдоватеньньійго _ нослідовняй.-о; но-
рядјг. ностуновняйго.

Послтіздствіе _ наслідок. сяјї'тоя.
Послгіздуіощій _ настјгнннй. нотомннй.
Посматрнвать _ ноглядатн. возврата.
Постар'Ьть _ нодввнтвся. поглянути.
Пособіе _ 1) нособа. нідсоба. номога. поря-
тјгнон'. 2) спосіб. засіб.
Учебное нособіе _ підрјгчная

Посов'ЬтоватЬ _ норадятн. нораятн.
Посод'Ёйствовать _ підмо ттн. ааномоттн.
підсобвґтя.

Посол _ носел. посол.
Посн'іавєать _ носніватн. ностнгатя. вїтстяг-
пути. внснітн.

Посн'ізшать _ сніШІ'ття. поспішати.
Посн'ЁШность _ снія. поснія. снішвість.
сяванпавість. яанант'тна.

Посн'ізшньтйгно _ снішнвй. носнішннй.
носнішлявнй. скванпнвнй.

Посредн _ посеред. посеред. серед.
Посредственность _ мірність. авячайність.
Посредство _ спосіб. засіб.
Посредством _ через.
Посредством етого _ татоїм способом.
Поставка- ностача. приставка, внстачення.
Поставить _ 1) ставятя. становтїтв: Е) носта-
чатн. вястачатя.

Поставщшс _ доставняв.
Постановленіе _ постанов а.
Постановлять _ ностаяовлятн. ностановнтн.
Постараться _ постаратися. подбати. но-
ялонотатв.

Постель _ постіль. ностеля.
Постененньтй.-о _ ностуновяйго. чергото.
но-норядьт.

Постншса _ нідстілна.
Постован в'Ёдомость _ вартова відомість.
Постован одежда _ беяетова одежда.
Постовой _ стіїптня.
Постой _ ностій.

По М'Іастам _35_ Пост-ой

По м'ізстам _ по місцях.
Помґіаяа _ номіяа. переШ кода.
Пом'Ізщатьгся _ містнтнгся. вміщатн.-ся.
Помтвщеніе _ помешкання.
Понадобнться _ адатяся.
Понед'ізльннтс _ понеділок.
Понемногјут _ потроху. помалу. поволі.
Поннманіе _ розуміння.
Поннмать _ розуміти.
Понтонный _ нонтонянй. мостовяй.
Понуднтельный _ нрнмусовнй.
Поншт _ нрнмушатн. змусити. змушу-
ватн.

Понятіе _ розуміння. поняття.
Понятннй _ ясняй. зрозумілий.
Поощр еніе _ ааояота. ааояочуваняя.
Поощрять _ ааояочуватя.
Понадать _ потрапляти. нонадатн. влучатв.
вцілятя. ноцілнтн.

Понерев: _ внонерея¬ поперек.
Поперечный _ поперечный.
Попеченіе _ дбання. влоніт. нехтування.
Поплавотс _ поплавець. нонлав.
Поправка _ поправа. поправка.
Понравлять _ онравлятн. нонравлятя. вн-
нравлятя.

Пораашемое пространство _ норшяаема про-
сторінь.

Пораясать _ вражати; ударятн. враантн. но-
раясатн. побнватя.

Пораясеніе _ норааа. поразка. дорожка.
Пораннть _ нораннтн. уравт'ттн.
Порннаніе _ тань ба. догана.
Порннать _ таньбт'ття. ганптн. ганьбїватя.
Пороґ _ поріг.
Поросль _ 1) чагар. чагарняк; Е) намолодь.
нарост

Порояовннна _ нор ояів нння. ладів нння.
Пороя _ порох.
Портнть _ псувати.
Портной _ аравень.
Портфель _ лястовня. тена.
Порт _ нрт'тстаяь. порт.
Поручать _ нрнручатн. доручати.
Порученіе _ пряпорјігчення. доручення.
Порція _ най. пайові. найяа. (дорадчі) порція.
Порча _ Шкода. попсуванвя. аонсуваяня.
Поршень _ смоь'.. цмов. Шннндепь.
ПорьІваться _ рватвся. норнватнся.
Порьтвнстьтй _рвгтвітй. рвапснй. запатшш'тй.
Порьш _ норнвання. запад.
Пор'Ьчный _ норічняй.
Пор'вчье _ надріччя.
Порядок _ порядок¬ лад. рознорядоіс
Порядочно_ досвть. доволі. добряче. чимало.
Порядочный _ пўтнійч добрачнй; чямаляй.

Посад _ містечко.
Посвндгвтаньствовать _ посвідчятя.
Посвнд'Ётельствованіе _ носв ідчення.
Поселок _ яјітір. внселоіс
Поселеніе_ оселя. носіння. селнтьба'. заслан-

ня.
Поскор'Ёе _ скоріше. мерщій. швндче.
Послабленіе _ нослаб а. нолетяість. нонусв.
Посланец _ посланець.
Посщпкной _ нослужбовнй. службовий.
Послушаніе _ нослуя.
Посл'іа _ після. опісля.
Послт'вдній _ нослідній. останній. остатній.
Посл'Ьдовательность _ послідовність. на-

стјБ'нність.
Посл'вдоватеньньійго _ нослідовняй.-о; но-
рядјг. ностуновняйго.

Послтіздствіе _ наслідок. сяјї'тоя.
Послгіздуіощій _ настјгнннй. нотомннй.
Посматрнвать _ ноглядатн. возврата.
Постар'Ьть _ нодввнтвся. поглянути.
Пособіе _ 1) нособа. нідсоба. номога. поря-
тјгнон'. 2) спосіб. засіб.
Учебное нособіе _ підрјгчная

Посов'ЬтоватЬ _ норадятн. нораятн.
Посод'Ёйствовать _ підмо ттн. ааномоттн.
підсобвґтя.

Посол _ носел. посол.
Посн'іавєать _ носніватн. ностнгатя. вїтстяг-
пути. внснітн.

Посн'ізшать _ сніШІ'ття. поспішати.
Посн'ЁШность _ снія. поснія. снішвість.
сяванпавість. яанант'тна.

Посн'ізшньтйгно _ снішнвй. носнішннй.
носнішлявнй. скванпнвнй.

Посредн _ посеред. посеред. серед.
Посредственность _ мірність. авячайність.
Посредство _ спосіб. засіб.
Посредством _ через.
Посредством етого _ татоїм способом.
Поставка- ностача. приставка, внстачення.
Поставить _ 1) ставятя. становтїтв: Е) носта-
чатн. вястачатя.

Поставщшс _ доставняв.
Постановленіе _ постанов а.
Постановлять _ ностаяовлятн. ностановнтн.
Постараться _ постаратися. подбати. но-
ялонотатв.

Постель _ постіль. ностеля.
Постененньтй.-о _ ностуновяйго. чергото.
но-норядьт.

Постншса _ нідстілна.
Постован в'Ёдомость _ вартова відомість.
Постован одежда _ беяетова одежда.
Постовой _ стіїптня.
Постой _ ностій.

По м'ізстам _3§_ Постой

По м'іѕстам _ по місцях.
Помтізха _ поміха. переш кода.
Пом'ізщать,-си _ міститигся. вміщати.-ся.
Помтізщеніе _ помошкання.
Понадобиться _ здатися.
Понед'ізльник _ понеділок.
Поиемногу _ потроху. помалу. поволі.
Понимаиіе _ розуміння.
Понимать _ розуміти.
Понтонный _ понтонний. мостовий.
Понщительиый _ примусовий.
Понуждать _ примушати` змусити. змушу-
вати.

Понитіе. _ розуміння, поняття.
Поиитиий _ ясиий. зрозумілий.
Поощреніе _ заохота. заохочування.
Поощрять _ заохочувати.
Попадать _ потрапляти, попадатн. влучати.
вціляти. поцілити.

Поперек _ впопере'к. поперек.
Поперечный _ поперечиий.
Попечеиіе _ дбання. клопіт. пеклуваиня.
Поплавок _ поплавець, поплав.
Поправки _ поправа. поправка.
Поправлять _ оправлати. поправлати. ви-
правляти.

Поражаемое пр остранство _ поргокаєма про-
сторінь.

Поражать _ вражати; ударити. вразйти, по-
ражати. побивати.

Пораженіе. _ пораза. поразка. поражка.
Пораннть _ пораиити. уразт'ттн.
Порицаніе _ ганьба. догаиа.
Порицать _ ганьбити. ганити. ганьбувати.
Порог _ поріг.
Поросль _ 1) чагар. чагариик; 2) памолодь.

парост.
Пороховница _ пор охів ниця. ладівнйця.
Порох _ порох.
Портить _ псувати.
Портной _ кравець.
Портфель _ листовня. тека.
Порт _ пристань. порт.
Поручатъ _ приручатн. доручати.
Порученіе _ припоручеиия. Доручення.
Порціл _ пай. пайок. пайка. (зарядки) порція.
Порча _ шкода. попсуваиня. зопсуваиня.
Поршень _ смок. цмок. шпиндетш.
Порьшатьси _ рватися. пориватися.
Порьтвистый _рвутпсай, рвачкпй. запальний.
Порьш _ поривання. запап.
Пор'Ёчиый _ порічний.
Пор'ітчье _ надріччя.
Порядок- порядок. лад. розпорядогс
Порядочио_досить.доволі. добряче. чимало.
Поридочный- путній. добрячий; чималий.

Посад _ містечко.
Посвид'ізтельствовать _ посвідчити.
Посвид'ізтель ствованіе _ посвідчення.
Поселок _ хутір. виселоіс
Поселеиіе_ оселя. посігшя. сешє'ттьба; заслан-

ня.
Поскор'іѕе _ скоріше. мерщій. швидче.
Послаблеиіе _ по слаба. полегкість. попуси
Послаиец _ послаиець.
Послужной _ послужбовий. службовий.
Послушаніе _ послух.
Посл'із _ після. опісля.
Посл'йдній _ послідній. останній. остатній.
Посл'іздовательность _ послідовність. на-
ступиість.

Посл'Ёдоватепьньтй,-о _ послідовний.-о; по-
ряду. поступовний,-о.

Посл'іздствіе _ наслідок, скуток.
Посл'іздутощій _ наступний. потомний.
Посматр ивать _ поглядати. позирати.
Постар'ізть _ подивитися, поглянути.
Пособіе _ 1) пособа. підсоба. помога. поря-
тунок; 2) спосіб. засіб.
Учебное пособіе_ підручник

Посов'ізтовать _ порадити пораяти.
Посод'Ьйствовать _ підмогти. запомогтй.
підсобг'їти.

Посол _ посол. посол.
Посп'ізвать _ поспівати. постигати. вистиг-
нути. виспіти.

Посп'ізшать _ спішт'тти. поспішати.
Посп'ізшность _ спіх. поспіх. спішність.
сквапшісвість. хапаит'тиа.

Посп'ізшиый,-но _ спішний. поспішиий.
поспішливий. сквапш'твий.

Посредн- посеред. иасеред. серед.
Посредствеиность_ міриісгь звичайиість.
Посредство _ спосіб. засіб.
Посредством _ через.
Посредством зтого _ таким способом.
Поставка_ постача. приставка. вистачення.
Поставить _ 1) ставити. становити: 2.) поста-
чати. вистачати.

Поставщик _ доставнин.
Постановлёніе _ постанова.
Постановлитъ _ постановляти, постановїтти.
Постараться _ постаратися. подбати. по-
хлопотати.

Постель _ постітш. постеля.
Постепенньтй,-о _ поступовий.-о. чергою.
по-порядку.

Постнлка _ підстілка.
Постовая в'іздомость _ вартова відомість.
Постовая одежда _ бекётова одежда.
Постовой _ стійчик.
Постой _ постій.
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Посторонній _ стороииій. чужий.
Постонлый двор _ постоалий.
двір. заїзд.

Постоянный_ 1) сталий. постійний; 2.) повсаи-
часний. безупйнний.

Постоинстно _ постійність. сталістЬ. ста-
течністЬ.

Построеніе _ будування. збудуваини; уши-
ауваииа. стрій.

Построеніе лавами _ ушииуванни лавами.
Поотройна _ будова. будівли. будинои
Построить _ 1) построїти. збудувати. поста-
вити: З) вшикувати. пошивувати.-са.

Постромна _ постороиои.
Поступать _ діити. робйти. чинйти. пово-
дитиса.

Поступон _ вчйноа¬ чин. подіа.
Поступленіе _ вступ.
Пост _ 1}стійиа. беиет; 2)урад(с.1тігжзбоалй).
Пост внутренній- бенет внутрішній.
Наружннй _ надвірнин.

Посуда _ посуд. начиная.
Посылать _ слати. посилати. відсилати.
ПосЬтлЬнЬтй _ посланецЬ. оповістнии.
ПоснгателЬстно _ посигаиии. замах.
Потери _ згуба. втрата. страта; Шиода.
Потон _ потіи. струмои. струмеъш.
Потолок _ стела.
Потому _ бо. затім. тому. тому що.
Потом _ потім. післа того.
Петребленіе _ уживанни. вжитох
Потребность _ потреба.
Поугру _ зрана. вранці. раниом.
Похвала _ хвала. похвала.
ПоходнЬтй _ похідний.
Поход _ похід. поход. виправа.
Похожий _ схожий. подібний.
Почва _ ґрунт.
ПочвеннЬтй _ ґрунтовйй.
Почему _ чом. чому. на Що. про Що.
Почерн _ писання. письмо.
ПочестЬ _ Шаноб а. Шана. повага.
Почетный нар аул _ почесний беиет. варта.
ПочнннтЬ _ полагодити. поладнати.
Почнн _ 1) почин. зачйн. початои'. Е) повод.
привід.

Почнтаніе _ Шануванни. поважанни.
Почта _ пошта.
ПочталЬон _ поштарЬ.
Почти _ слава, майже.
Почти что _ мало Що. мало не.
Почтнтельность _ повага. шаноба.
Почунствовать _ почути. вчути. відчути.
Пошлнна _ мйто.
Повзд _ потаг. поїзд.
Потому _ тому. через те.

заізднйй
Поивлнтисн _ поивлатиса. з'ивлатиси. вити-

иатиси.
Поивленіе- поава. з'ава. пройва. поавлеииа.
Поисненіе _ поасиеини. вйаснеииа.
Поисница _ поиснйци.
Поис огни_ поис вогив'о.
Пр авдиный. правдивость _ правдивий.

-вістЬ. Щйрий. -рістЬ. справжній. -ністЬ.
Правило _ правило. стерио. (на медиа.. на
борщ) трепло.

Правило _ правило.
Пр авильность_правильиістЬ.правдавістЬ.
Правильный _ правтттшний. вірний. прав-
дивий.

Править _ правити. заправлити. керувати.
орудувати.

ПоправлитЬ _ виправлаги. поправлати.
справлати.

Пр анобережный _ правобережний. право-
бічний.

Пр авописаніе _ правопис.
Пр аздностЬ _ бездічла. байдиии.
Пр азднЬтй _ 1) порожній. 1) гулащий.
Пр антнна.-чнЬ1й_ праитииа. праитйчиий.
Пр апорщин _ хорунжий.
Пр ебЬтваніе _ пробуваиии. побут.
Пр евосходство _ перевага. перемога. пере-
вйшеини.

Пр евЬтШать _ перевисшатн. надвишаги.
ПренЬтшеніе_перевйсШа(е)нии. перевишиа.
Пр еграждать _ 1) перегорожувати. перети-
нати. загородити; Е) перепинати. перепи-
нати. запинйти.

Пр егражценіе _ 1) перегорода; Е) загорода.
горожа; З) перепона. перешиода. завада.

Пр егр'ізшеніе _ гріх. прогрішеииа.
Пр еданный.-о _ прихильний.-о. відданий.
Пр едатель _ зрадник.
Предварнгшшньій _ попередній. передущий.
Пр едварнть _ упережати. упередйти. запо-
бігати.

Пр едводнтель _ провідийи. прив 1дци
Пр едводнтель ство _ провід.
Пр едводнтель ствоватЬ _ перед вестй. ота-
манувати.

Пр едгоріе _ передгірри.
Пр еднсловіе _ передмбва. предмова.
Пр едлагатъ _ предложит и. пропонувати.
Пр едлог _ одмов на.
Предметный _ предметовий.
Предмет _ предмет. річ. мета.
Пр едм'із стЬ е _ передмісги.
Пр едназначать _ призначати. призначити.
Пр едназначеніе _ призначення.
Пр едоставлить _ зоставлати. здати. дозво-
лити.
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Пр азднЬтй _ 1) порожній. 1) гулащий.
Пр антнна.-чнЬ1й_ праитииа. праитйчиий.
Пр апорщин _ хорунжий.
Пр ебЬтваніе _ пробуваиии. побут.
Пр евосходство _ перевага. перемога. пере-
вйшеини.

Пр евЬтШать _ перевисшатн. надвишаги.
ПренЬтшеніе_перевйсШа(е)нии. перевишиа.
Пр еграждать _ 1) перегорожувати. перети-
нати. загородити; Е) перепинати. перепи-
нати. запинйти.

Пр егражценіе _ 1) перегорода; Е) загорода.
горожа; З) перепона. перешиода. завада.

Пр егр'ізшеніе _ гріх. прогрішеииа.
Пр еданный.-о _ прихильний.-о. відданий.
Пр едатель _ зрадник.
Предварнгшшньій _ попередній. передущий.
Пр едварнть _ упережати. упередйти. запо-
бігати.

Пр едводнтель _ провідийи. прив 1дци
Пр едводнтель ство _ провід.
Пр едводнтель ствоватЬ _ перед вестй. ота-
манувати.

Пр едгоріе _ передгірри.
Пр еднсловіе _ передмбва. предмова.
Пр едлагатъ _ предложит и. пропонувати.
Пр едлог _ одмов на.
Предметный _ предметовий.
Предмет _ предмет. річ. мета.
Пр едм'із стЬ е _ передмісги.
Пр едназначать _ призначати. призначити.
Пр едназначеніе _ призначення.
Пр едоставлить _ зоставлати. здати. дозво-
лити.

Постороиній _36_ Предоставлять

Посторонній _ сторонній. чужий.
Постоялый двор _ постоялий.
двір. заїзд.

Постоянный_ 1) сталий. постійний; 2) повсяк-
часний. безупйиний.

Постоянство _ постійність. сталість. ста-
течність.

Построеніе _ будування; збудування; уши-
кування. стрій.

Построеніе лавами _ ушикувания лавами.
Постройка _ будова, будівля. будинок
Построить _ 1) построїти, збущвати. поста-
вити: 2.) вшикуватн. пошнкувати.-ся.

Постромка _ посторонок.
Поступать _ діяти. робити. чинити. пово-
дитися.

Поступок _ вчинок. чин. подія.
Поступленіе _ вступ.
Пост _ 1) стійка. бекет; 2) уряд (службовий).
Пост внутренній _ бекет внутрішній.
Наружний _ надвірний.

Посуда _ посуд. начт'тння.
Посылать _ слати. посилати. відсилати.
Посьшьный _ послаиець. оповістник.
Посягательство _ посягання. замач.
Потеря _ згуба. втрата. страта; шкода.
Поток _ потік. струмок. струмень.
Потолок _ стеля.
Потому _ бо. затім. тому. тому Що.
Потом _ потім. після того.
Потребленіе _ уживання. вжиток
Потребностъ _ потреба.
Поутру _ зраиа. вранці. ранком.
Похвала _ хвала. похвала.
Походный _ похідиий.
Поход _ похід. поход. виправа.
Похожнй _ схожий. подібний.
Почва _ ґрунт.
Почвенный _ ґрунтовйй.
Почему _ чом. чому. на що. про що.
Почерк _ писання. письмо.
Почесть _ шаноба. шана. повага.
Почетный караул _ почесний бекег. варта.
Починнть _ полагодити. поладнати.
Почин _ 1) почнн. зачйи. початок; 2) повод.
привід.

Почитаніе _ шанувания. поважания.
Почта _ пошта.
Почтальон _ поштарь.
Почти _ слйве. майже.
Почти что _ мало що. мало не.
Почтительность _ повага. шаноба.
Почувствовять _ почути. вчути. відчути.
Пошлина _ мито.
Погіззд _ потяг. поїзд.
Потому _ тому. через те.

заїзднйй
Появлитися _ появлятнся. з`являтися. вити-
катися.

Появлвнів_ поява. з`ява. проява. появлеиня.
Поясненіе _ пояснення. вйяснення.
Поясннца _ пояснйця.
Пояс. огня_ пояс вогнто
Пр авдивый. пр авдивость _ правдивий.

-вість Щйрнй. -рість. справжній. н-ість.
Правило _ правило, стерио. (на плащі, на

боргів) трепло.
Правило _ правило.
Пр авильность-правилъність. правдт'гвість.
Правильный _ правильний. вірний. прав-
даний.

Пр авить _ правити. залравляти. керувати.
орудуватн.

Поправлять _ виправляти. поправляти.
справлятн.

Пр авобережный _ правобережний. право-
бічний.

Пр авописаніе _ правопис.
Пр аздность _ безділпя. байдики.
Пр аздный _ 1) порожній; 2.) гулящий.
Пр актнка,-чный _ практика. практичний.
Пр апорщик _ хорунжий.
Пр ебыванів _ пробуваиня. побут.
Пр евосходство _ перевага. перемога. пере-
вйшеиня.

Пр евышять _ перевисшати. надвишати.
Превышеніе_ перевисша(е)иня. перевишка.
Пр еграждать _ 1) перегорожуватн. перети-
нати. загородйти; 2) перепннятн. перепи-
нати. запинйти.

Пр егражденіе _ 1) перегорода; 2) загорода
горожа. З) перепоиа. перешкода. завада.

Пр егр'ізшеніе_ гріх. прогрішення.
Пр еданный.-о _ прнхйшзний;о. відданий.
Пр едатещ _ зрадник.
Предварительный _ попередній. перещ'гшнй.
Пр едварить _ упережатн. упередити. запо-
бігати.

Пр едводитель _ провідник. привідця.
Пр едводительство _ провід.
Пр едводительствовать _ перед вести. ота-
манувати.

Пр едгоріе _ передгірря.
Пр едисловіе _ передмова. предмова.
Пр едлагять _ предложйти. пропонув атн.
Пр едлог _ одмов ка.
Пр едметный _ предметовнй.
Предмет _ предмет. річ. мета.
Пр едмгізстье _ передмістя.
Пр едназначать _ призначати. призначити.
Пр едназначеніе _ призначення.
Пр едоставлять _ зоставляти. здати. дозво-
литн.
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ПрЄДОСТЄрЄГЕІТЬ _ _ Прнказаніс

Предсстерегать _ сстерегатн. сстсреггй.
Предоетереженіе _ сстсрбга. перестсрега.
Предпстсрсншссть _ ссгсрега.
Предсхр ниительный выступ _ предекс-
ренннй вйсгуп.

Предпнсаніе _ прйпнс.
Предпслагагь _ гадатн. дјгматн. прнпускатн.
Предпслезкеніе _ гадка. демнсел.
Предпссл'іздній _ передсстанній.
Предпсчтеніе _ перевага. перед.
Оказать предпочтеніе _ датн пер евагу.

Предпринимать _ предпрнйматн.
Предпріимчниый _ сміливий; замірнстнй.
Предпрінтіе _ підпрнемствс.
Предр азсв'ізтньгй _ десвітній.
Представленіе _ уйва. уйвліннн.
Предетавленіе _ (ксѕс-аебкбь касаться-пак)
прспсзіцін. внесення. внесск.

Предсташтнть.-сн _ 1) прнставлн'гнсн; Е) пред-
ставлйгн; З) унвпйтн. з`нвлйгнсн

Представить (фрагмента) _ псдатн. пред-
ставнтн. нвйґгн.

Предетонть _ магн. мјігсітн. бртн на меті.
Предетонщій _ майбјчній.
Предупр енсцать _ запсбігатн. упереддогїтн1
псперегркатн. упередйтн.

Предрсматрнвать _ забачатн. передбачати.
Предусмптр'йніе _ передбтганнн.
Пр едшествугсщій _ передр-'Щнй1 псперед-
ній.

Пред. предс _ перед. переде.
Пред'нинтель - пред'нвйгепь. нвйтель.
Пред'ннлнть _ пред`нвлйтн_. нвлйтн.
Предьгдущій _ пспередній.
Пр ед'Ёл _ 1) грннйцн. грань. межа. рубіж;

Е) кінець. край.
Пр ед'Ёльный _ псгрннйчннй. рубізкннй'.
крайній.

Прежде _ перше. спершу. псперед.
Прежде иеего _ насамперед.
Пренщевременньгй.-с _ невчасннй.-с. перед-
вчасннй.-с. не часнс.

Преждеиременноеть _ невчасність. ненас-
ність.

Прежній _ презкній. пспередній. кспйшній.
Презир ать _ зневазкагн. гсрдуватн.
Презргггельньгй _ знев анспнвнй. псгбрдпй-
внй.

Пренмущеетиенныйго _ переваэкннй. пс-
реваз-кнс.

Пр еньгуществс _ 1) перевага. перемсга'.
2) прнвнлей.

Пренмущеетвоинть _ перевазкагн. матн пе-
ревагу.

Прекр атнть бой. ср азкеніе _ прнпннйт н.
зупннйгн бій. багапігс.

Прекращать _ прнпннйгн. спннйгн. Зупн-
нйгн.

Пренр нщеніе огни _ прнпйненнн всгнвб.
Прекр ащеніе _ пере станск. закінчення.
Пренебр енсеніе _ знев ага. псгбрда.
Пресбладаніе _ пащгваннн. перевага.
Пресдсггізть препнтствін _ перемсгтй пе-
решкедн. перепенн'. псдслатн.

Препсна _ прнтйка. перепена. перешкеда.
Препр пвпднтельнан бумага _ супрсвідннй

ггйст.
Препнтстнсвать _ заваэкатн. Чннйгн перс-
Шкеду.

Прер ыииетый _ персрйвча(с}тнй.
Пресггіздпваніе _ пер еслідуваннн.
Пресл'йдсвать _ гнатнсн. пере слідув агн.
Пресс _ гніт.
Преступленіе _ перестїп. злсчйнствс.
Преступннв: _ злсчйнець. вннув атець.
Преетупный _ злсчйнннй.
Прибирать _ прнбірагн. убіратн. чепурйтн.
Прнблнзкатьгсн _ наблнзкатнсн. зближа-
тнсн. прнблнзкатнсн.

Приблшнеиіе _ набпйзкеннн. збггйзкеннн.
Пр иблизительныйго _ прибїпёшнннй-о1
прнмірннй.-с.

Прнбср _ прйстрій. струмент. пр нлад.
Прнбр епкье _ псберенскн. берегсвйна.
Прнбр ежиый _ псбережннй. берегсвйй.
Прибыль _ прнбјітск.
Прнб'йгать _ 1) прнбігагн. прнбігтн'. 2)- уда-
ватнсн. удатнсн.

Прнвал- 1) прнчал'. Е) спсчйнск. спсчйвск.
Прнвар очний _ прнварксвнй.
Прнвестн и нзвгізстнссть _ з`нсув агн. вйнс-
ннтн.

Прннар сгс _ прнварск
Прнвнлег'ш _ прнвнлеі.
Приное _ прйвіз.
Прнвьгчгса _ звйчка. навг'гчка.
Прнвьгчньгй _ звйклнй. прнвйклнй'. звнчай-
ннй.

Прнвнзь _ приняв, прнпін. прнпена.
Прнгпнср _ прйсуд. вйрск.
Прнгсднссть _ придатність.
Прнгсдньгй _ прндагннй. здатннй. прндбб-
ннй.

Прнгснгса _ прнгін.
Прнгсрсдньгй _ підгсредннй.
Прнгсрск: _ підгірск. узгіррн.
Прнготонленіе _ гстув аннн. прнгстев аннн.
Прндвсрное званіе _ надверна ранґа.
Прпннмать _ прнгйскуваг н.
Прнеким _ гніт'. прйгйск.
Прнзнак. _ знак. прнзнака. прнкмета. сзнака
Прнказаніе _ резказ. наказуваннн.

Ш
__
ЬЬ

]

ПрЄДОСТЄрЄГЕІТЬ _ _ Прнказаніс

Предсстерегать _ сстерегатн. сстсреггй.
Предоетереженіе _ сстсрбга. перестсрега.
Предпстсрсншссть _ ссгсрега.
Предсхр ниительный выступ _ предекс-
ренннй вйсгуп.

Предпнсаніе _ прйпнс.
Предпслагагь _ гадатн. дјгматн. прнпускатн.
Предпслезкеніе _ гадка. демнсел.
Предпссл'іздній _ передсстанній.
Предпсчтеніе _ перевага. перед.
Оказать предпочтеніе _ датн пер евагу.

Предпринимать _ предпрнйматн.
Предпріимчниый _ сміливий; замірнстнй.
Предпрінтіе _ підпрнемствс.
Предр азсв'ізтньгй _ десвітній.
Представленіе _ уйва. уйвліннн.
Предетавленіе _ (ксѕс-аебкбь касаться-пак)
прспсзіцін. внесення. внесск.

Предсташтнть.-сн _ 1) прнставлн'гнсн; Е) пред-
ставлйгн; З) унвпйтн. з`нвлйгнсн

Представить (фрагмента) _ псдатн. пред-
ставнтн. нвйґгн.

Предетонть _ магн. мјігсітн. бртн на меті.
Предетонщій _ майбјчній.
Предупр енсцать _ запсбігатн. упереддогїтн1
псперегркатн. упередйтн.

Предрсматрнвать _ забачатн. передбачати.
Предусмптр'йніе _ передбтганнн.
Пр едшествугсщій _ передр-'Щнй1 псперед-
ній.

Пред. предс _ перед. переде.
Пред'нинтель - пред'нвйгепь. нвйтель.
Пред'ннлнть _ пред`нвлйтн_. нвлйтн.
Предьгдущій _ пспередній.
Пр ед'Ёл _ 1) грннйцн. грань. межа. рубіж;

Е) кінець. край.
Пр ед'Ёльный _ псгрннйчннй. рубізкннй'.
крайній.

Прежде _ перше. спершу. псперед.
Прежде иеего _ насамперед.
Пренщевременньгй.-с _ невчасннй.-с. перед-
вчасннй.-с. не часнс.

Преждеиременноеть _ невчасність. ненас-
ність.

Прежній _ презкній. пспередній. кспйшній.
Презир ать _ зневазкагн. гсрдуватн.
Презргггельньгй _ знев анспнвнй. псгбрдпй-
внй.

Пренмущеетиенныйго _ переваэкннй. пс-
реваз-кнс.

Пр еньгуществс _ 1) перевага. перемсга'.
2) прнвнлей.

Пренмущеетвоинть _ перевазкагн. матн пе-
ревагу.

Прекр атнть бой. ср азкеніе _ прнпннйт н.
зупннйгн бій. багапігс.

Прекращать _ прнпннйгн. спннйгн. Зупн-
нйгн.

Пренр нщеніе огни _ прнпйненнн всгнвб.
Прекр ащеніе _ пере станск. закінчення.
Пренебр енсеніе _ знев ага. псгбрда.
Пресбладаніе _ пащгваннн. перевага.
Пресдсггізть препнтствін _ перемсгтй пе-
решкедн. перепенн'. псдслатн.

Препсна _ прнтйка. перепена. перешкеда.
Препр пвпднтельнан бумага _ супрсвідннй

ггйст.
Препнтстнсвать _ заваэкатн. Чннйгн перс-
Шкеду.

Прер ыииетый _ персрйвча(с}тнй.
Пресггіздпваніе _ пер еслідуваннн.
Пресл'йдсвать _ гнатнсн. пере слідув агн.
Пресс _ гніт.
Преступленіе _ перестїп. злсчйнствс.
Преступннв: _ злсчйнець. вннув атець.
Преетупный _ злсчйнннй.
Прибирать _ прнбірагн. убіратн. чепурйтн.
Прнблнзкатьгсн _ наблнзкатнсн. зближа-
тнсн. прнблнзкатнсн.

Приблшнеиіе _ набпйзкеннн. збггйзкеннн.
Пр иблизительныйго _ прибїпёшнннй-о1
прнмірннй.-с.

Прнбср _ прйстрій. струмент. пр нлад.
Прнбр епкье _ псберенскн. берегсвйна.
Прнбр ежиый _ псбережннй. берегсвйй.
Прибыль _ прнбјітск.
Прнб'йгать _ 1) прнбігагн. прнбігтн'. 2)- уда-
ватнсн. удатнсн.

Прнвал- 1) прнчал'. Е) спсчйнск. спсчйвск.
Прнвар очний _ прнварксвнй.
Прнвестн и нзвгізстнссть _ з`нсув агн. вйнс-
ннтн.

Прннар сгс _ прнварск
Прнвнлег'ш _ прнвнлеі.
Приное _ прйвіз.
Прнвьгчгса _ звйчка. навг'гчка.
Прнвьгчньгй _ звйклнй. прнвйклнй'. звнчай-
ннй.

Прнвнзь _ приняв, прнпін. прнпена.
Прнгпнср _ прйсуд. вйрск.
Прнгсднссть _ придатність.
Прнгсдньгй _ прндагннй. здатннй. прндбб-
ннй.

Прнгснгса _ прнгін.
Прнгсрсдньгй _ підгсредннй.
Прнгсрск: _ підгірск. узгіррн.
Прнготонленіе _ гстув аннн. прнгстев аннн.
Прндвсрное званіе _ надверна ранґа.
Прпннмать _ прнгйскуваг н.
Прнеким _ гніт'. прйгйск.
Прнзнак. _ знак. прнзнака. прнкмета. сзнака
Прнказаніе _ резказ. наказуваннн.

Предостерегать -3 7 _ Приказаніе

Предостерегать _ остерегатн. остерегти.
Предостереженіе _ осторога. пересторога.
Предосторожиость _ осторага.
Предохранительный выступ _ предохо-
ронний виступ.

Предписаніе _ припис.
Предполагагь _ гадатн. думати. припускатн.
Предположеиіе _ гадка. домнсел.
Предпосл'йдиій _ передостанній.
Предпочтеніе _ перевага. перед`
Оказать предпочтеніе _ дати перевагу.

Предпринимигь _ предприйматн.
Предпріимчивый _ сміливий; заміристий.
Предпріитіе _ підприёмство.
Предр азсв'йтный _ дасвітній.
Представленіе _ уива. уивління.
Представленіе _ (чоѕо-нгбі'дь начальспщъ')
пропозіція. внесення, внесок.

Представпшъ,-ся _ 1) приставлитися; 2) пред-
ставлити; З) уявлити. з`явлитися

Представить (дошці/зенітні) _ подати. пред-
ставити. явити.

Предстоять _ мати. мусіти. бути на меті.
Предстоящій _ майбутній.
Предупр еждать _ запобігати. упереджати.
попереджати. упередити.

Предуемагривать _ забачати. передбачати.
Пр едусмотр'іѕніе _ передбачання.
Пр едшествующій _ передущнй. поперед-
ній.

Пред, предо _ перед. передо.
Пред'явитель _ пред`явигель. явитепь.
Пред'являть _ пред`явлити. явлити.
Предыдущій _ попередній.
Пр ед'ізл _ 1) гряниця. грань. межа. рубіж;

2.) кінець. край.
Пр ед'іѕльный _ погряничний. рубіжний'.
крайній.

Прежде _ перше. спершу. поперед`
Прежде всего _ насамперед.
Пршщевременный,-о _ невчасний.-о. перед-
вчасний.-0. не часно.

Преждевременность _ невчаснісгь. нечас-
ність.

Прежній _ прежній. попередній. колишній.
Презирать _ зневажаги. гордувати.
Презрительиый _ зневажливнй. погордли-
вий.

Преимущественныйго _ переважний. пе-
реважно.

Пр еимущество _ 1) перевага. перемога:
2) привилей.

Преимуществовать _ переважаги. мати пе-
ревагу.

Прекр атить бой, ср аженіе _ припинити.
зупинити бій. баталію.

Прекращать _ припинити. спинити. зупи-
нити.

Прекращеніе огня _ припинення вогнго.
Пр екр ащеніе - перестанок. закінчення.
Пр енебр еженіе _ зневага. погорда.
Пр еобладаиіе _ панування. перевага.
Преодол'ізть препитствія - перемогти' не-
решкоди. перепонн'. подолати.

Препона _ нритика. перепона. перешкбда.
Пр епр оводительная бумага _ супровідннй
лист.

Препятствовать _ заважати. чинити пере-
шкоду.

Пр ер ьшистый _ переривча(с)тий.
Пр есэтіздоваиіе _ переслідування.
Пр есл'іздовать _ гнатнся, переслідувати.
Пресс _ гиіт.
Преступленіе _ переступ. злочинство.
Преступннк _ злочинець. винуватець.
Преступный _ злочинний.
Прибирать _ прибірати. убірати. чепуритн.
Прнближигь,-ся _ наближатнся, зближа-
тися. приблнжатнся.

Приближеніе _ наближення. зближення.
Пр иблнзительный,-о _ приближний.-о.
примірннй.-о.

Прибор _ пристрій. струменг. прилад.
Пр нбр ежье _ побережжя. береговина.
Пр нбр ежный _ побережний. береговий.
Прибыль _ прибуток.
Пр нб'іѕгать _ 1) прибігатн. прибігти; 2)уда-
ватися. удатися.

Привал_ 1) причал; 2) спочинок. опочивок.
Привар очний _ приварковий.
Прнвести в изв'ізстность _ з`ясув атн. вияв-
нити.

Пр нвар ок _ приварок
Пр ивнлегія _ привилеі.
Привоз _ привіз.
Прнвычка _ звичка. навички.
Привычный _ звиклий. привиклий; звичай-
ний.

Привязь _ прив'яз. припін. припона.
Прнговор _ присуд. вирок.
Пригодность _ придатність.
Прнгодный _ придатний. здатний. придоб-
ний.

Прнгонка _ пригіи.
Прнгородный _ підгорбдний.
Пригорок _ підгірок. узгірря.
Прнготовленіе _ готування. приготовання.
Придворное званіе _ надворна ранґа.
Принимать _ пригискувати.
Прнжнм _ гніт'. притиск.
Признак_ знак. признаки. прикмети. ознака
Пр иказаніе _ розказ. наказування.
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Приіснз _ ровная, зигнд. приниз; нсліинн.
Пр іпслнднсй _ прннлндний.
Пр іпслнд _ принлйд. нстшбн.
Приіслісчнть си _ трнплитнсн. трипнтисл.

ститисн.
Пр іпслісч сніс _ прнгсдн. прнтичинн. три.-
пуисн.

Пр іпссснсвсиіс _ дстнн. дст ннсннн.
Пр іпссснсвснный _ 1) сумсисний'.
чистний. прнчстний.

Прніср ьіннісщнн чнсть _ принрнн иісчн Час-
тинн.

Пр шар ытіс _ 1) принритти. нннрнтти'. 2) зи-
ннст'. З) ниртн. нсннсй.

Пр илсиснніс _ пильність.
Пр нлсисный _ пильний.-с. упидлішнй.-с.
Пр нлнн _ приплив.
Прнлнчный _ гсисий. зничийиий.
Прилсиссніс _ дсдитсн.
Примьііснніс _ прилучсннн.
Прнм'Ьноніо- приклад. принсрснлсннн. при-
стссуниннн.

Прим'йиснісісм'йстиссти_пристссуниинн.
принсрснлсннн дс місцснсстн.

Прим'йинтсшінсйгс _ нідпснідннй.-с.
Пр нм'йинтЬ,-сн _ принлндитн. пристсссну-
ннтн. прннсрснитн.-сн.

Пр нм'Ёр _ 1) зрнзсн. нсір'.

2) при-

1) примір. прин-
лнд.

Прнм'йтн _ прннмстн. признана, ознана;
слід.

Пр нм'йтньій.-с _ принмстний. псмітний.-с.
пс зннну.

Пр нм'Ёчаніо _ прнмітнн. унитн.
Пр нм'йчать _ псмічитн. прннмічити. ннніни-
ти. псстсрститн.

Пр ннндлснснть _ ннпсиситн. инлсііснтиси.
Пр ннндлснснпіій _ прнннлсисний. налож-
ний. инлсіісич ий.

Пр инндлсиснссть _ нлисність. прнннлснс-
ність'. спринн. прнчнндил.

Прннусісднтъ _ примушитн. примусити. зму-
шуннтн. принснслитн.

Пр нщсндсніс _ примус. примушення. при-
иснслсинн.

Пр ннусісдснный _ змушений.
Пр нинтіс _ приймиинн. сдбіриннн.
Пр нннтіс оон _ приниттн бою.
Пр нннть нІгйнс. впрнвс _ нситн лінсруч.
прннсруч.

Пр нпнс _ припис. запас.
С Ґйстныс прнпаоы- ийрч. ннрчі.

Пр нпсдннмнть _ піднімити.
Пр нпр ана _ припривн. присминн.
Пр нслутн _ слуги. іслндь.
Пр нслутн срудін _ гнрмитнн Чслндь.

Пр нсмстр _ дсглнд. ниглнд.
Присссдннсніс _ прнлучсннн. прнлунн. при-

сдннннн.
Пр нсссднннть _ прилучитн. присднуннтн.
Приспсссблсніс _ прнлид. пристрій. при-

мусін.
Пр нстнльиьій _ пильний. униіісинй. уваж-
линнй.

Пр нотань _ пристань.
Пр нстрсйісн _ прибудув иннн. пригьїур он.
Пр нотр'Ёлна _ пристрілнн.
Пр нступ _ приступ. штурм.
Пр нсутстнснныс дни _ слуінбсні дні.
Присутстнсннын мистн _ уридсні устнис-
он, місци.

Пр нсутстніс _ ІЕіутність. присутність.
Пр нсутстнуісщій _ присутннй.
Пр нсущій _ нлнстиннй.
Пр нсылісн _ 1) прнснлиннн'. Е) пссилнн.
Пр нтнсрный _ фнтшшйннй.
Пр іствсрнтьсн _ приніщитисн. уднн ити. прн-

стннлитн.
Прістсіс- притсн. приплиіі. прнтснн. дсплин.
Пр нт'ІзсноШо- тніт. утнсн. притнсн.
Притґйсннтсльньій- утисниісчнй.
Прнисдігть _ 1) прнисднти. ннднсднти. прн-

бунитн'. Е) ннстннитн. ннступитн. ннсту-
пити.

Пр нисдитьсн- дснсднтнси. прнпндити.
Пр ннсд _ 1) прниід; Е) дсиід. присутсн.
Пр нц'йлнннтьсн _ прицілитнсн. ннцілитн-

си. цілнтнси.
Прнц'йл _ 1) приціліснннни'. 1) Ціль. мсти;

З) приціл. міриин.
Пр нц'Ёлзьнан лннін _ прицілънн линін.
Пр нц'Ьлсьнан рамка _ мірнннснн римнн.
Пр нц'йшсн _ пстли. гнчсн.
Пр нчнстный _ прнчстинй. причистннй.
Пр нчнна _ причини. рицін.
Пр нчннный _ причинсннй.
Пр нчнннть _учннитн. учинитн. ндінтн.
Прісмнніс _ приимннн.
Прісм _ прнйсм; сдбіринни.
Пр інсіс _ нс пильни. рудснспни.
Прісбр'йтнть _ дсбунитн. здсбунитн. набр-
нитн. здсйутн.

Пр ісбр'йтсніс _ нндбинни. придбиини. здо-
бутсн. прибутсн.

Про _ 1) прс. зн-длн'. Е) про, с. сб. за.
Пр оба _ 1) проба, спрсбн. прсбунсн'. Е) зра-

зон.
Пр обна _ пробка, нсрсн. чіп.
Пробный _ прсбннй. спрсбиий.
Пр сбсннть _ прсбуннтн. спитуннти.
Пр сбсннн _ прсбсінн. дірнн.
Пр сбсйчніс _ прсбій. прсбісць. снсбстш.
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Приіснз _ ровная, зигнд. приниз; нсліинн.
Пр іпслнднсй _ прннлндний.
Пр іпслнд _ принлйд. нстшбн.
Приіслісчнть си _ трнплитнсн. трипнтисл.

ститисн.
Пр іпслісч сніс _ прнгсдн. прнтичинн. три.-
пуисн.

Пр іпссснсвсиіс _ дстнн. дст ннсннн.
Пр іпссснсвснный _ 1) сумсисний'.
чистний. прнчстний.

Прніср ьіннісщнн чнсть _ принрнн иісчн Час-
тинн.

Пр шар ытіс _ 1) принритти. нннрнтти'. 2) зи-
ннст'. З) ниртн. нсннсй.

Пр илсиснніс _ пильність.
Пр нлсисный _ пильний.-с. упидлішнй.-с.
Пр нлнн _ приплив.
Прнлнчный _ гсисий. зничийиий.
Прилсиссніс _ дсдитсн.
Примьііснніс _ прилучсннн.
Прнм'Ьноніо- приклад. принсрснлсннн. при-
стссуниннн.

Прим'йиснісісм'йстиссти_пристссуниинн.
принсрснлсннн дс місцснсстн.

Прим'йинтсшінсйгс _ нідпснідннй.-с.
Пр нм'йинтЬ,-сн _ принлндитн. пристсссну-
ннтн. прннсрснитн.-сн.

Пр нм'Ёр _ 1) зрнзсн. нсір'.

2) при-

1) примір. прин-
лнд.

Прнм'йтн _ прннмстн. признана, ознана;
слід.

Пр нм'йтньій.-с _ принмстний. псмітний.-с.
пс зннну.

Пр нм'Ёчаніо _ прнмітнн. унитн.
Пр нм'йчать _ псмічитн. прннмічити. ннніни-
ти. псстсрститн.

Пр ннндлснснть _ ннпсиситн. инлсііснтиси.
Пр ннндлснснпіій _ прнннлсисний. налож-
ний. инлсіісич ий.

Пр инндлсиснссть _ нлисність. прнннлснс-
ність'. спринн. прнчнндил.

Прннусісднтъ _ примушитн. примусити. зму-
шуннтн. принснслитн.

Пр нщсндсніс _ примус. примушення. при-
иснслсинн.

Пр ннусісдснный _ змушений.
Пр нинтіс _ приймиинн. сдбіриннн.
Пр нннтіс оон _ приниттн бою.
Пр нннть нІгйнс. впрнвс _ нситн лінсруч.
прннсруч.

Пр нпнс _ припис. запас.
С Ґйстныс прнпаоы- ийрч. ннрчі.

Пр нпсдннмнть _ піднімити.
Пр нпр ана _ припривн. присминн.
Пр нслутн _ слуги. іслндь.
Пр нслутн срудін _ гнрмитнн Чслндь.

Пр нсмстр _ дсглнд. ниглнд.
Присссдннсніс _ прнлучсннн. прнлунн. при-

сдннннн.
Пр нсссднннть _ прилучитн. присднуннтн.
Приспсссблсніс _ прнлид. пристрій. при-

мусін.
Пр нстнльиьій _ пильний. униіісинй. уваж-
линнй.

Пр нотань _ пристань.
Пр нстрсйісн _ прибудув иннн. пригьїур он.
Пр нотр'Ёлна _ пристрілнн.
Пр нступ _ приступ. штурм.
Пр нсутстнснныс дни _ слуінбсні дні.
Присутстнсннын мистн _ уридсні устнис-
он, місци.

Пр нсутстніс _ ІЕіутність. присутність.
Пр нсутстнуісщій _ присутннй.
Пр нсущій _ нлнстиннй.
Пр нсылісн _ 1) прнснлиннн'. Е) пссилнн.
Пр нтнсрный _ фнтшшйннй.
Пр іствсрнтьсн _ приніщитисн. уднн ити. прн-

стннлитн.
Прістсіс- притсн. приплиіі. прнтснн. дсплин.
Пр нт'ІзсноШо- тніт. утнсн. притнсн.
Притґйсннтсльньій- утисниісчнй.
Прнисдігть _ 1) прнисднти. ннднсднти. прн-

бунитн'. Е) ннстннитн. ннступитн. ннсту-
пити.

Пр нисдитьсн- дснсднтнси. прнпндити.
Пр ннсд _ 1) прниід; Е) дсиід. присутсн.
Пр нц'йлнннтьсн _ прицілитнсн. ннцілитн-

си. цілнтнси.
Прнц'йл _ 1) приціліснннни'. 1) Ціль. мсти;

З) приціл. міриин.
Пр нц'Ёлзьнан лннін _ прицілънн линін.
Пр нц'Ьлсьнан рамка _ мірнннснн римнн.
Пр нц'йшсн _ пстли. гнчсн.
Пр нчнстный _ прнчстинй. причистннй.
Пр нчнна _ причини. рицін.
Пр нчннный _ причинсннй.
Пр нчнннть _учннитн. учинитн. ндінтн.
Прісмнніс _ приимннн.
Прісм _ прнйсм; сдбіринни.
Пр інсіс _ нс пильни. рудснспни.
Прісбр'йтнть _ дсбунитн. здсбунитн. набр-
нитн. здсйутн.

Пр ісбр'йтсніс _ нндбинни. придбиини. здо-
бутсн. прибутсн.

Про _ 1) прс. зн-длн'. Е) про, с. сб. за.
Пр оба _ 1) проба, спрсбн. прсбунсн'. Е) зра-

зон.
Пр обна _ пробка, нсрсн. чіп.
Пробный _ прсбннй. спрсбиий.
Пр сбсннть _ прсбуннтн. спитуннти.
Пр сбсннн _ прсбсінн. дірнн.
Пр сбсйчніс _ прсбій. прсбісць. снсбстш.

Приказ _38_ Пробойчик

Приказ _ розказ. загад. приказ; веління.
Пр икладной _ прикладиий.
Приклад _ приклад. кольба.
Приключать ся _ траплятися. трапитися.

статися.
Пр иключеніе _ пригода. прнтт'тчина. тра.-
пуиок.

Пршсосиовеиіе _ дотик. дот киёння.
Пршсосновениый _ 1) суможннй'.
частннй. причетний.

Прикрывающая часть _ прикриваюча час-
тина.

Пр икр ьгтіе _ 1) прикриття. накрнття'. 2) за-
хист: З) варта. конвой.

Пр илежаиіе _ пилъність.
Пр илежный _ пильний-о. упадливий.-о.
Пр плив _ припш'св.
Прнличиый _ гожий. звичайний.
Приложеніе _ додаток.
Примыкаиіе _ прилучеиня.
Прим'іѕноніе_ приклад. прииоровлення. при-
стосувания.

Прнм'іѕнеиіекм'йстности_пристосування_
приноровлення до місцёвости.

Прнм'Ьнительной,-о _ відповідний-0.
Пр им'іѕнять,-ся _ прикладати. пристосову-
ватн. прииоровитн.-ся.

Пр нмдвр _ 1) зразок. взір'.
лад.

Пр им'ізта _ прикмёта. призиака. ознака;
слід.

Пр нм'атныйго _ прикмотний. помітний.-о_
по знаку.

Пр нм'іѕчаніе _ примітка. увага.
Пр нм'ізч ать _ помічати. прикмічат и. вважа-
ти. постерегати.

Пр инадлежать _ налёжатн. налёжатися.
Пр ннадлежащій _ приналожний. налож-
ний. належачий.

Пр инадлежность _ власність. приналёж-
ність'. справа. прнчандал.

Прннужда'тъ _ примушатн. примусити, зму-
шуватн. прииеволитн.

Пр ннужденіе _ примус. примушення. при-
неволення.

Пр ннужденньтй _ змушений.
Пр ншпт'е _ приймання, одбіраиня.
Пр нняп'е боя _ приняття бою.
Пр ннять вл'ізво, вправо _ взяти ліворуч.
праворуч.

Пр нпас _ припас. запас.
С Чѕстные. прнпасы - харч. харчі.

Пр нподинматъ _ піднімати.
Пр нпр ава _ приправа. присмака.
Пр нслута _ слуга. чёлядь.
Пр нслута орудія - тарматна чёлядь.

2) при-

2) примір. прик-

Пр нсмотр _ догляд, нагляд.
Присоеднневіе _ прилучення. прилука. при-
ёднания.

Пр исоедииять _ прилучати. приёднувати.
Приспособленіе _ прилад. пристрій. при-
мусія.

Пристальиый _ пильний. уважний. уваж-
ливий.

Пр истаиь _ пристань.
Пр истройка _ прибудув ання. прт'тмурок.
Пр истр'ізлка _ пристрілка.
Пр вступ _ приступ. штурм.
Пр нсутствениьте дни _ службові дні.
Присутственныя м'ізста _ урядові устано-
ви. місця.

Пр нсутствіе _ бутиість. присутність.
Пр исугствующій _ присутний.
Пр исущій _ властивий.
Пр исылка _ 1) присилання'. 2) посилки.
Пр итвориый _ фальшивий.
Пртвориться _ прикидатися. удав ати. при-
ставляти.

Приток_ приток приплйв. притока доплив.
Пр итгізсненіе _ тніт. утиск. притиск.
Прит'ізснительный_ утискаючин.
Приходить _ 1) приходити. надходити. при-
бувати; 2) наставати. наступати. насту-
пити.

Пр нходитьсн _ доводитнся. припадати.
Пр иход _ 1) прихід; 2)до_хід_ прибуток
Пр нц'іѕливаться _ прицілятнся. націляти-

ся. цілитися.
Пр иц'Ёл _ 1) прицілювания'. 2) Ціль. мета;

З) приціл. мірник.
Пр нц'Ёльная линія _ прицілъна ланія.
Пр иц'ізльная рамка _ мірникова рамка.
Пр иц'іѕшса _ потля. гачок
Пр нчастный- причетний. причастний.
Причина _ причина. рація
Причиниый- причиновий.
Пр нчинять _ учннятн. учинитн. вдіяти.
Пріемник- приёмник.
Пріем- прийом. одбірання
Пр1иск_ ко пальня. рудокопня.
Пріобр'ізтатъ _ добувати. здобувати. набу-
вати. здобути.

Пріобр'ізтеніе - надбання. придбання. здо-
буток. прибуток.

Про _ 1) про. за-для; 2) про_ о. об. за.
Проба _ 1) проба. спроба. пробунок: З) зра-
зок.

Пр обка _ пробка. корок. чіп.
Пр обньтй _ пробний. спробний.
Пр обовать _ пробувати. спйтувати.
Пр обоина _ пробоіна. дірка.
Пр обойчик _ пробій. пробієць. скобель`



Проб'ізя _39_ Протт-івод'пйствіс

Пробгізл _ пропуск. прогипиии.
Провил _ провилля, ими, прірви.
Проввдвиів _ провід.
Провизія _ провизія, яирчі, ясивиість.
Проніант _ пров *иит, яирчі.
Проводить _ проводити, провостн.
Пронодннн _ провідиии, пров одиичий.
Пронод _ провід.
Провоз _ провіз, псрсвіз.
Проволони _ дріт. дрот.
Пронолочна _ гияиии.
Проволочиия сгізть _ др огяии сіть.
Проволочиос зягряищсиів _ дротяии зиго-
роди.

Проволочиьтй озк _ дротяиий їзкок.
Пропорность _ могориість, ясвивість.
Проворный _ моториий, ясвивий, мстиий,
ивитиий.

Пров'ізр ить в'ізсьт _ витирувиги.
Пров'ізртся _ повірии.
Проталнна _ проліс, продісои¬ прогилиии.
Протнб _ вгијгття.
Прогон _ прогіи.
Прогрвсс _ поступ, поступувииия, проґрос.
Прогрвссивиый _ поступовий. прогресив-
иий.

Пр одоноль стпонный _ иормовий, карчо-
ннй.

Продоволь ствів _ яирчув ииия. карч, запас,
припио

Продолисять _ продовжувати.
Продописвиів _ продовження, протяг.
Пр одошкнтоль ность _ довгість, довготи, вс-
лииісгь.

Продопзкнтольный _ дов гий. дов гочис иий.
Продольиый,-о _ повздовясиий,-о, подовж-
иий,-о. вздовя-є¬ уподовяс.

Продольиов обстр'ізливинів _ повздовяшс
оострілгов ииия.

Продукт _ продукт, добўток, здобўток.
Проззсцін _ прооиція.
Прозпаніо- призвіщс, прозвшцс, прозвисьио.
Прозрячность _ прозіриість, прозориість.
Прозричиый _ прозорий, прозіриий.
Пронзподнть _ тн орити, утв ортовиги. Чиии-
ти, діяти

Производиый _ пояідиий.
Производство _ утв орсиия.
Произвольиий,-о _ симовільиий,-о, віпь но-

ооранттй, взитий, довіпьиий.-о.
Пронскозкдсніо _ почитои, пояогрисиия.
ПроисшвствісІ _ оиизія, подія.
Прокладка _ закладка; проилидївииия.
Протсладыпать _ проилидити, проводити.
Прон _ путти. про к, корнсть.
Пролвт _ пропь от, проліт.

Пролнн _ пропив, протока,
Пролозноніс _ проилид.
Пролом _ пролом, видом, вирви.
Прол'Ізсотс _ пропісои.
Промияиуть сп _ сяибити, обмиянјгтися, збо-
чити.

Промак _ обмия.
Промвисутон _ псрсмозкок, псрорва, (що ог.:

чсзоіг) прогяг.
Промвисуточный- проміжний. промоясиий,
псрсмоиосовий, проміисиовий.

Промежуточный трансрс _ проміжний зи-
слон.

Промой _ промивиии, прірви.
Промоиия _ водорий¬ водомий.
Промйривить _ проміриги. вимірит и.
Пром'ізр _ вимір.
Произитвльиый _ проиизливий, гострий.
Проиитсить _ проиииити, проходити. про-
иищти.

Пронннатслъный _ проиизувитий, проиии-
ливий.

Пропядять _ пропидиги¬ гинути, зигииути.
Пр онасть _ 1) провилля, бсзодия'. Е) сили,
оозліч.

Пропитииів _ пояситои, пр ояситои', карч.
Пропуск _ пропуск, псропј'стии.
Прорубъ _ ополоиии.
Пр орьтвять, пр орьтвяться _ продирити,

-ся, проривити,-ся, пробивити,-ся.
Прор ьтв _ прорив: рів. ииииви', прірви.
Прор*ізз _ проріз.
Пр осслочнан дорога _ стспови, польови
дороги.

Просггіздить _ вислідити, прослідити.
Просггіздовить _ пройти.
Прослойна _ міяшорстя.
Просторный _ (оиір) просторий, (идти) роз-
логий, (этого) обіймистий.

Прострииство _ простір, простор, простор,
оошир, розлог, простороиищс.

Простр'Ёлнпать _ прострілтовити, прострі-
лиги.

Простунотс _ вчииои, анна, псроступ.
Просгізкя _ просіи, проруо'.
Протялиия _ 1) тиловиии; 2) прогилиии.
Протяшсивитъ _ пропищтиги, протисяувити,
прогиснутися.

Противиться _ опіритися, опинитися, спс-
рсчигися, змигитися.

Противиитс _ супротивиии.
Противиый,-о _ 1) гидиий, огидиий', 2) про-
тивиий.

Противогиз _ прогигиз.
Противод'ізйствів _ протидія; противиість,
псрсшиоди.

Проб'ізя _39_ Протт-івод'пйствіс

Пробгізл _ пропуск. прогипиии.
Провил _ провилля, ими, прірви.
Проввдвиів _ провід.
Провизія _ провизія, яирчі, ясивиість.
Проніант _ пров *иит, яирчі.
Проводить _ проводити, провостн.
Пронодннн _ провідиии, пров одиичий.
Пронод _ провід.
Провоз _ провіз, псрсвіз.
Проволони _ дріт. дрот.
Пронолочна _ гияиии.
Проволочиия сгізть _ др огяии сіть.
Проволочиос зягряищсиів _ дротяии зиго-
роди.

Проволочиьтй озк _ дротяиий їзкок.
Пропорность _ могориість, ясвивість.
Проворный _ моториий, ясвивий, мстиий,
ивитиий.

Пров'ізр ить в'ізсьт _ витирувиги.
Пров'ізртся _ повірии.
Проталнна _ проліс, продісои¬ прогилиии.
Протнб _ вгијгття.
Прогон _ прогіи.
Прогрвсс _ поступ, поступувииия, проґрос.
Прогрвссивиый _ поступовий. прогресив-
иий.

Пр одоноль стпонный _ иормовий, карчо-
ннй.

Продоволь ствів _ яирчув ииия. карч, запас,
припио

Продолисять _ продовжувати.
Продописвиів _ продовження, протяг.
Пр одошкнтоль ность _ довгість, довготи, вс-
лииісгь.

Продопзкнтольный _ дов гий. дов гочис иий.
Продольиый,-о _ повздовясиий,-о, подовж-
иий,-о. вздовя-є¬ уподовяс.

Продольиов обстр'ізливинів _ повздовяшс
оострілгов ииия.

Продукт _ продукт, добўток, здобўток.
Проззсцін _ прооиція.
Прозпаніо- призвіщс, прозвшцс, прозвисьио.
Прозрячность _ прозіриість, прозориість.
Прозричиый _ прозорий, прозіриий.
Пронзподнть _ тн орити, утв ортовиги. Чиии-
ти, діяти

Производиый _ пояідиий.
Производство _ утв орсиия.
Произвольиий,-о _ симовільиий,-о, віпь но-

ооранттй, взитий, довіпьиий.-о.
Пронскозкдсніо _ почитои, пояогрисиия.
ПроисшвствісІ _ оиизія, подія.
Прокладка _ закладка; проилидївииия.
Протсладыпать _ проилидити, проводити.
Прон _ путти. про к, корнсть.
Пролвт _ пропь от, проліт.

Пролнн _ пропив, протока,
Пролозноніс _ проилид.
Пролом _ пролом, видом, вирви.
Прол'Ізсотс _ пропісои.
Промияиуть сп _ сяибити, обмиянјгтися, збо-
чити.

Промак _ обмия.
Промвисутон _ псрсмозкок, псрорва, (що ог.:

чсзоіг) прогяг.
Промвисуточный- проміжний. промоясиий,
псрсмоиосовий, проміисиовий.

Промежуточный трансрс _ проміжний зи-
слон.

Промой _ промивиии, прірви.
Промоиия _ водорий¬ водомий.
Промйривить _ проміриги. вимірит и.
Пром'ізр _ вимір.
Произитвльиый _ проиизливий, гострий.
Проиитсить _ проиииити, проходити. про-
иищти.

Пронннатслъный _ проиизувитий, проиии-
ливий.

Пропядять _ пропидиги¬ гинути, зигииути.
Пр онасть _ 1) провилля, бсзодия'. Е) сили,
оозліч.

Пропитииів _ пояситои, пр ояситои', карч.
Пропуск _ пропуск, псропј'стии.
Прорубъ _ ополоиии.
Пр орьтвять, пр орьтвяться _ продирити,

-ся, проривити,-ся, пробивити,-ся.
Прор ьтв _ прорив: рів. ииииви', прірви.
Прор*ізз _ проріз.
Пр осслочнан дорога _ стспови, польови
дороги.

Просггіздить _ вислідити, прослідити.
Просггіздовить _ пройти.
Прослойна _ міяшорстя.
Просторный _ (оиір) просторий, (идти) роз-
логий, (этого) обіймистий.

Прострииство _ простір, простор, простор,
оошир, розлог, простороиищс.

Простр'Ёлнпать _ прострілтовити, прострі-
лиги.

Простунотс _ вчииои, анна, псроступ.
Просгізкя _ просіи, проруо'.
Протялиия _ 1) тиловиии; 2) прогилиии.
Протяшсивитъ _ пропищтиги, протисяувити,
прогиснутися.

Противиться _ опіритися, опинитися, спс-
рсчигися, змигитися.

Противиитс _ супротивиии.
Противиый,-о _ 1) гидиий, огидиий', 2) про-
тивиий.

Противогиз _ прогигиз.
Противод'ізйствів _ протидія; противиість,
псрсшиоди.

Проб'нл _39_ ПротІ-івод'вйствіе

Проб'Ьл _ пропуск. прогалина.
Провал _ провалля. яма. прірва.
Проведеиіе _ провід.
Провизіп _ провизія. харчі, живиістъ.
Провіант _ провинт. харчі.
Проводить _ проводити. провёсти.
Проводиик _ провідник. проводиичий.
Провод _ провід.
Провоз _ провів. перевіз.
Проволока _ дріт. дрот.
Проволочка _ гаянка.
Проволочиал с'іѕть _ дротяиа сіть.
Проволочное загражденіе _ дротяна заго-
рода.

Проволочньтй еж _ дротяиий їжак.
Проворность _ моторність. жвавість.
Проворный _ моториий. жвавий. меткий.
хваткий.

Пров'Ьрить висы _ витаруваги.
Пров'Ьрка _ повірки.
Прогалина _ проліс. пролісок. прогалииа.
Прог иб _ вгнуття.
Прогои _ прогіи.
Прогресс _ поступ. поступуваиия. проґрос`
Прогрессивный _ поступовий. прогресив-
ний.

Продовольственный _ кормовий. харчо-
вий.

Продоволь ствіе _ харчування. Харч. запас.
припас.

Продолжать _ продовжувати.
Продолженіе _ продовження. протяг.
Продолжительность _ довгість. довгота. ве-
ликість.

Продолжительный _ довгий. дов гочасиий.
Продольный,-о _ повздовжиий.-о. подовж-
иий.-о. вздовж. уподовж.

Продольное обстр'вливаніе _ повздовжне
обстрілюваиня.

Продукт _ продукт. добуток. здобуток.
Проэкція _ проекція.
Прозваніе- призвіще. прозвище. прозвисько.
Прозр ачность _ проэірність. прозориість.
Пр озр ачный _ прозорий. прозірний.
Производить _ творити. утворювати. чини-
ти. діяти

Производный _ похідний.
Пронзводство _ утв орения.
Произвольний,-о _ самовільиий.-о. вішио-
обраний, взатий. довішзнийго.

Происхожденіе _ початок. походження.
Происшествіе _ оказія. подія.
Прокладка _ закладка; прокладуваиия.
Прокладывать _ пронладати. проводити.
Прок _ путта. прок. користь.
Пролег _ проль от. проліт.

Пролнв _ пролив. протока.
Проложеніе _ проклад.
Пролом _ пролом. вилом. вирва.
Прол'Ьсок - пролісок.
Промахнугь ся _ схибити. обмахнутися. збо-
чити.

Промах _ обмах.
Промежуток _ переможок. перерва. (що ог;
тот) протяг.

Промежугочный- проміжний. проможиий.
переме'жковий. проміжковий.

Промежуточный траверс _ проміжний за-
слои.

Промой _ промивина. прірва.
Промоииа _ водорий. водомий.
Пром'іѕривать _ проміряти. виміряти.
Пром'Ьр _ вимір.
Пронзительный _ проиизливий. гострий.
Проникать _ проиикати. проходити. про-
иикнути.

Проницательиый _ проиизуватий, проник-
ливий.

Пропадаггь _ пропадаги. гинути. загииути.
Пр опасть _ 1) проваштя. безодия; 2) сила`
бёзліч.

Пропитаиіе _ пожитон. прожиток; харч.
Пропуск _ пропуск. перепустка.
Прорубъ _ ополонка.
Пр орывать, пр орываться _ продирати.

-ся. проривати.-ся. пробивати.-ся.
Прорыв _ прорив: рів. канава'. прірва.
Прор'ізз _ проріз.
Проселочная дорога _ степова. польова
дорога.

Просл'іздить _ вислідити. прослідити.
Просггіздовать _ пройти.
Прослойка _ міжверстя.
Просторпый _ (двір) просторий. (вещи) роз-
логий. (дещо) обіймистнй.

Пространство _ простір. простор. простор.
обшир. розлог. просторонище.

Простр'ізливагь _ прострілювати. прострі-
лити.

Проступок _ вчинок. вина. переступ.
Просика _ просік. проруб.
Проталииа _ 1) таловина'. 2) прогалини.
Проталкиватъ _ пропихувати. протискувати.
протиенутися.

Противиться _ опіратнся. опннатися. спе-
речатися. змагатися.

Противник _ супротивник.
Противиый,-о _ 1) гидкий. огидний: 2) про-
тивний.

Противогаз _ протнгаз.
Протнвод'ізйствіе _ протидія; противиість.
перешкода.



Протт-твод'ййствовить _40_ П'йхоти

Пр отннодтгйотвоннть _ протидіяти. пере-
чнти. ни перешноді стивитн.

Пр отпнод'ёйотніе ошнту _ протидія оохв и-
тові

Пр отинополоясньтй _ протинннй. супроти-
ленсний. протилежний.

Противор'йчіе _ суперени. суперіч.
Пр оттшу.. против _ проти. нивпроти. супро-
тив.

Пр отон _ протія. [е широкому міст) пле со.
(е сшібокшму) о иний.

Пр отиисеиіе _ протяг.
Пр отяясеиіе фронтя _ протяг фронту.
Протяишо _ з протягом. пронволом.
Пр отяжньтй _ протиглий. пронволнстнй.
Проушини _ ухо. дірни.
Пр офильиия линія _ профільови линія.
Профильиия плосность _ профільови пло-
щини.

Профиль _ профіль.
Пр охлиди _ прохолоди. холодои. погожість.
Проходить _ 1) проходити: 2.) мннити. про-
минитн.

Пр оходиьтй _ прохідний; снрізний.
Проход _ хід. прохід.
Пр оцентный _ процентовнй.
Процент _ процент. відсотох.
Пр оцессія _ процесія. провід.
Пр очій _ инШнй. остинній.
Прочность _ міцність.
Пр очный _ міцний. Цупний. трнвилий.
Пр ошлогодиій _ торішній.
Прошлый _ минулий.
Прошлое _ минуле. минувшість.
Пр о'йтд _ проіид'. переізд.
Про'йиисій _ проїидиий.
Пр оянлеиіе _ прояв.
Прудоной _ стивовнй.
Пруд _ стив.
Пруясиии _ пруясини.
ПрШни подивителя _ пруясини подивичи.
Пруишииии часть _ пруясниови чистини.
Прут _ новини. хворостиии.
Прыгнніе _ плитиння. стрибиння.
Пр ьпнотс _ плнг. скін.
Прьттиій..-о _ Прїдшііїь-оъ Швидкий.-о. мет-
яий.-о.

Пр ьПь _ прудність. моторність. Швидкість.
Пр *Ьоный _ прісний. (про носит) солодкий.
Прядь _ писмо.
Прямитии _ прямоти.
Прямо _ прямо. просто. нивпростець.
Прямой _ прямий. простий.
Прямой ньтстр'йл _ прямий стріп. внстріл.
Прямолииейньтй _ прямолінійннй.
Прямоугольннк _ прямонутннн.

Притить _ ховитн. нритн. хоронитн.
Публннн _ пуолнни. публпчніоть.
Публнчный _ публинннй.
Путшшооть _лянпивість. нсихливість. полок-
ливість.

Пуглиньтй _ лянливнй. ясихливнй. полок-
ливнй.

Пугонтси _ ґудиь. ґудинн.
Путьтр ен _ оииьни; слоїіс
Пулеиой _ нуяевий.
Пулеметиия номииди _ хулеметии номин-
ди. сотня.

Пуля _ нуля.
Пулеметиия леити _ нулеметний пис.
Пушст _ 1) иртннул. пункт; 2) пунхт. місце.
стиновище. осередок.

Пуіпст ятини _ пуннт итиян.
Пункт наблюдательный _ доиорннй пункт.
Пуктнрониніе. пунктир _ точновиння. пунк-
тир.

Пустсий _ нехий. хий. ний.
Пустой _ 1) порожній. пустий'. З) диремннй

мирний.
Пустое мгйето _ пустирь.
Пуотннный _ глухий. пустинннй. пустель-

ний.
Пустьтия _ пустиня. пустеля.
Путиници _ плутанини. мішинини.
Путеводитель _ провідних і они. Пр онод~
ннн.

Путеводный _ провідний.
Путь _ 1) путь. Шлях; Е) спосіб.
Путь сґгйдонинія _ Шлих переходу.
Путь сообщеиія _ шлях зносин.
Пушечный _ гирмитннй. гирмит овнй.
Пушки _ гирмити. пушка`І гииівниця. мои-
дир. мушир гивбнця. тинівниця. мортири.

Пушннрок'ій _ гирмишевнй пушнирсьянй.
Пушннрь _ гирмиш. пушнирь.
Пущи _ пущи. нетря; гущнни. гущивини.
Пшено _ пшоно.
Пьпн- ялейтух. нлинтух. пияс
Пылить _ пилити. пилихнотіти.
Пылнть _ пилитн. нуритнся.
Пылтсій _ пилхий.
Пьтшсость _ пил. пилиість.
Пыл _ пил. иипил. опил.
Пыль _ пил. порох'. (що мен-Штык) иуряв и.
Пытлннооть _ допитлнв ість.
Пытлнный _ допитливий.
Пьяистно _ п"янство. піицтво.
П'Ьнец _ співин. співець.
П'йсия _ пісня. спів.
П'йть _ співитн.
П'йхоти. пихотинець _ піхоти. піхотин. пі-
хотинець. піхотнии.

Протт-твод'ййствовить _40_ П'йхоти

Пр отннодтгйотвоннть _ протидіяти. пере-
чнти. ни перешноді стивитн.

Пр отпнод'ёйотніе ошнту _ протидія оохв и-
тові

Пр отинополоясньтй _ протинннй. супроти-
ленсний. протилежний.

Противор'йчіе _ суперени. суперіч.
Пр оттшу.. против _ проти. нивпроти. супро-
тив.

Пр отон _ протія. [е широкому міст) пле со.
(е сшібокшму) о иний.

Пр отиисеиіе _ протяг.
Пр отяясеиіе фронтя _ протяг фронту.
Протяишо _ з протягом. пронволом.
Пр отяжньтй _ протиглий. пронволнстнй.
Проушини _ ухо. дірни.
Пр офильиия линія _ профільови линія.
Профильиия плосность _ профільови пло-
щини.

Профиль _ профіль.
Пр охлиди _ прохолоди. холодои. погожість.
Проходить _ 1) проходити: 2.) мннити. про-
минитн.

Пр оходиьтй _ прохідний; снрізний.
Проход _ хід. прохід.
Пр оцентный _ процентовнй.
Процент _ процент. відсотох.
Пр оцессія _ процесія. провід.
Пр очій _ инШнй. остинній.
Прочность _ міцність.
Пр очный _ міцний. Цупний. трнвилий.
Пр ошлогодиій _ торішній.
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Прудоной _ стивовнй.
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Пруясиии _ пруясини.
ПрШни подивителя _ пруясини подивичи.
Пруишииии часть _ пруясниови чистини.
Прут _ новини. хворостиии.
Прыгнніе _ плитиння. стрибиння.
Пр ьпнотс _ плнг. скін.
Прьттиій..-о _ Прїдшііїь-оъ Швидкий.-о. мет-
яий.-о.

Пр ьПь _ прудність. моторність. Швидкість.
Пр *Ьоный _ прісний. (про носит) солодкий.
Прядь _ писмо.
Прямитии _ прямоти.
Прямо _ прямо. просто. нивпростець.
Прямой _ прямий. простий.
Прямой ньтстр'йл _ прямий стріп. внстріл.
Прямолииейньтй _ прямолінійннй.
Прямоугольннк _ прямонутннн.

Притить _ ховитн. нритн. хоронитн.
Публннн _ пуолнни. публпчніоть.
Публнчный _ публинннй.
Путшшооть _лянпивість. нсихливість. полок-
ливість.

Пуглиньтй _ лянливнй. ясихливнй. полок-
ливнй.

Пугонтси _ ґудиь. ґудинн.
Путьтр ен _ оииьни; слоїіс
Пулеиой _ нуяевий.
Пулеметиия номииди _ хулеметии номин-
ди. сотня.

Пуля _ нуля.
Пулеметиия леити _ нулеметний пис.
Пушст _ 1) иртннул. пункт; 2) пунхт. місце.
стиновище. осередок.

Пуіпст ятини _ пуннт итиян.
Пункт наблюдательный _ доиорннй пункт.
Пуктнрониніе. пунктир _ точновиння. пунк-
тир.

Пустсий _ нехий. хий. ний.
Пустой _ 1) порожній. пустий'. З) диремннй

мирний.
Пустое мгйето _ пустирь.
Пуотннный _ глухий. пустинннй. пустель-

ний.
Пустьтия _ пустиня. пустеля.
Путиници _ плутанини. мішинини.
Путеводитель _ провідних і они. Пр онод~
ннн.

Путеводный _ провідний.
Путь _ 1) путь. Шлях; Е) спосіб.
Путь сґгйдонинія _ Шлих переходу.
Путь сообщеиія _ шлях зносин.
Пушечный _ гирмитннй. гирмит овнй.
Пушки _ гирмити. пушка`І гииівниця. мои-
дир. мушир гивбнця. тинівниця. мортири.

Пушннрок'ій _ гирмишевнй пушнирсьянй.
Пушннрь _ гирмиш. пушнирь.
Пущи _ пущи. нетря; гущнни. гущивини.
Пшено _ пшоно.
Пьпн- ялейтух. нлинтух. пияс
Пылить _ пилити. пилихнотіти.
Пылнть _ пилитн. нуритнся.
Пылтсій _ пилхий.
Пьтшсость _ пил. пилиість.
Пыл _ пил. иипил. опил.
Пыль _ пил. порох'. (що мен-Штык) иуряв и.
Пытлннооть _ допитлнв ість.
Пытлнный _ допитливий.
Пьяистно _ п"янство. піицтво.
П'Ьнец _ співин. співець.
П'йсия _ пісня. спів.
П'йть _ співитн.
П'йхоти. пихотинець _ піхоти. піхотин. пі-
хотинець. піхотнии.

Іїротивсигвйствовать _40_ ҐГнхота

Пр отивод'іѕйствовать _ протидіяти. пере-
читн. на перешкоді ставати.

Пр отивод'іѕйствіе охвату _ протидія обхв а-
тові

Противоположный _ противний. супроти-
лежний. протилёжиий.

Противор'йчіе _ суперека. суперіч.
Пр отиву, протнв _ проти. нав проти` супро-
тив.

Пр оток _ протік. (є 2.1.:цроком._і= місце) плёсо.
(в „тллбокомл бакай.

Пр отяженіе _ протят.
Пр отяженіс. фронта _ протят фронту.
Протяжно - з протягом. прокволом.
Пр отяжный _ протиглий. прокволистий.
Проушнна _ ухо. дірка.
Пр офнльнаи линія _ профільова линія.
Профнльнаи плоскость _ профільова пло-
шина.

Профиль _ профітш.
Пр охлада _ прохолода. холодок. потожість.
Пр оходнть _ 1) проходити: 2) минатн. про-
минати.

Пр оходный _ прохідний; скрізний.
Проход _ хід. прохід.
Пр оценґный _ процёнтовий.
Процент - процент. відсоток.
Пр оцессія _ процесія. провід.
Пр очій _ инший. останній.
Пр очность _ міцність.
Пр очный _ міцний. Цупкий. тривалий.
Пр ошлоґодній _ торішиій.
Пр ошлый - минулий.
Прошлое _ минуле. минувшість.
Пр отіззд _ проізд'. переїзд.
Про'іззнн'й _ проїздиий.
Пр оявленіе _ прояв.
Прудовой _ ставовнй.
Пруд _ став.
Пружнна _ пружина.
Пружнна подавателн _ пруясина иодавача.
Пружнннаи часть _ пружинова частина.
Прут _ лозина¬ хворостина.
Пр ьтґаніе _ плитання. стрибання.
Прыжок _ плит. скік.
Прьтгкій.-о _ Прудкий.-о. швидкий-0. мет-
кий.-о.

ПрЫть _ прудкість. моторність. швидкість.
Пр 'йсный _ прісиий. (про воду) солодкий.
Прядь _ пасмо.
Прямнзна _ нрямота.
Прямо _ прямо. просто. навпростець.
Прямой _ прямий. простий.
Прямой выстр'ізл _ прямий стріл. вистріл.
Прямолинейный _ прямолінійний.
Прямоутольник _ прямокутник.

Пряґать _ ховати. крити. хоронити.
Публнка _ публика. иубличність.
Публнчный _ публичный.
Путливость _лякливість. жахливість. полох-
ливість.

Пуґлнвый _ лякпивий. жахливий. полох-
ливий.

Пуговка _ ґудзь. ґудзик.
Пузырек _ банька; слоїк
Пулевой _ кулевий.
Пулемеггная команда _ кулемётна коман-
да. сотня.

Пуля _ куля.
Пулеметнаи лента _ кулеме'тний пас.
Пункт _ 1) артикул. пункт; 2) пункт` місце.
становище. осередок.

Пушст атаки _ пункт атаки.
Пункт набшодательный _ дозорний пункт.
Пуктированіе. пунктир _ точковання. пунк-
тир.

Пускай _ нехай. хай. най.
Пустой _ 1) порожній. пустий; 2) даремний
марний.

Пустое м'йсто _ пустирь.
Пустниный _ глухий. пустинний. пустёль-

ний.
Пустыни _ пустиня. пустёля.
Путаница _ плутанини. мішанина.
Путеводитель _ провідник і она. Пр овод-
ник.

Путеводный _ провідний.
Путь _ 1) путь. шлях; 2) спосіб.
Путь слидованіп _ шлях переходу.
Путь сообщенія _ шлях зносин.
Пушечный _ гарматний. гарматовий.
Пушка _ гармата. пушка. таківииця. моз-
дир. мушир гавбнця. таківииця. мортира.

Пушкарскій _ тармашёвий пушкарський.
Пушкарь _ гармаш. пушкарь.
Пуща _ пуща. нетря'. гущииа` гущавина.
Пшоно _ пшоио.
Пыж _ клейтух. клинтух. пиж.
Пылать _ палати. палахкотіти.
Пылить _ пнлити. куритисяА
Пылкій _ палкий.
Пылкость _ пал. палкість.
Пыл _ пал. запал. опал.
Пыш, _ пил. порох; (що дізнається) курив а.
Пьплнвость _ допитливість.
Пьттливый _ допитливий.
Пьянство _ п"янство. піяцтво.
П'йвец _ співак. співоць.
П'Ёсня _ пісня. спів.
П'Ёть _ співати.
П'Ёхота, пихотинець _ піхоти. піхотин. пі-
хотинець. піхотник.



П'Ізкотиьп'і _41_ РазрЬ-Чиеніо

П'ізкотньтй _ пікотний. піШий.
Пазшком _ пішки. пікотоіо.
Пядь _ п`ядь. п`ядя.
Пята.-ка _ п`ята.-ка.
Пятница _ п*атниця.
Пятно _ плама. Цатка.

Р
Работа _ робота. діло. праця.
Работать - робйґтн. працювати.
Работннк _ робітник. працьовиак.
Рабочій _ робочий. робітнйк. роој'чий.
Работво _ неволя. ярмо.
Раб _ раб. новопьннк.
Равноніо _ рівняння.
Равннна _ рівнана. (ко сорок) полонйна.

(озооооктіоіккл) полог. оболонь.-я.
Равнободронннй _ рівнободрнй.
Равнобочный _ рівнооокий.
Равнов'ізсіо _ рівновага. рівновазкніоть.
Равнодушный _ байдјокий. байдъ'гясний.
Равнозначащій _ рівнозначний.
Равном'ізр ный _ рівномірний.
Равносторонній _ рівнооокіій.
Равняйсь _ рівнайоь.
Равнять _ рівнятн. вирівнзовати.
Ради _ ради. за-дла.
Радіус _ при. радіус.
Разбнвать _ розоивати.
Разбнвка _ розоивання. розділ.
Разбойннк _розоійник. розоншака. карцнз.
Разборка _ розбірання.
Разбор _ розоір. набір.
Разбрасьтвать _ розкидати. розоипати.
Разброоаннан армія _ розкйдана армія.
Разброоаннооть _ розкаданіоть.
Разб'їзг _ розбіг. розгон.
Развапнна _ руіна. валява.
Развернутый строй _ розгорнутий отрій.
Развортьтваніо _ розгортання.
Развнлнотьтй _ розлогий. розкнлиотий.
Развнтіо _ розвиття. розвйток. розвій. роз-
вяноння.

Развнть огонь _ розвинјгтн вогонь.
Развлочоніо_ розвага. розвазкання. бавлоння.
Разводка _ розв ід.
Разводящій _ розв ідник.
Развод кар аулов _ вартовий збір.
Развозка _ розвіз.
Разворачнватъ _ розгорнјгтн. розгортатн.
Разврат _ роопјгота.
Разв'їздка _ розвідка. чата.
Посылать на разв'їз.дк;1.г _ по силати на роз-
відки. на підолуки.

Разв'іздьтваніо _ розвідування.
Разв'іздьтватольная партія _ чата.
Разв'іздьтвать _ розвіддпзатнЧ визнавати.
Развіздчнк _ розв ідчик. [у козокіо) плаотјгн.
Разгар _ розпал.
Разгнбать _ розгинати.
Разговар ивать _ розмовляти.
Разговор _ мова. розмова. босіда.
Разграннчнвать _ можув ат и. розмозкову-
вати.

Раздаваться _ розтинатиоя. розлягатиоя.
Раздача - роздавання. роздача.
Раздвооніо _ роздвоєння. (ооіооѕл) роздо-
роиокя. (річки) розтока.

Раздольо _ роздолля. прив ілля.
Раздольный _ привільний. Широкий.
Роздор _ розлад. нозгода., розрук.
Раздроолоніо _ роздроблоння.
Раздроблять _ роздроблати. роздробйти.
Раздутость _ одјі'тіоть.
Разд'йлоніо _ розділ. поділ.
Раздйлънов прнцазлнваніо_ роздільно при-
Ціліовання.

Раздтйлять _ розділати. поділяти. (гг-забив)
дуванити.

Раззкаловать _ роззкалув ати.
Раскрыть сили _ виявити силу.
Разлад _ розладдН. оозладпя.
Разлнв _ повідь. навідь. пійма.
Разлнчать.-оя_1)відрізняти. розпізнавати;

2) відрізнятися.
Разлнчіо _ ріікниця. різниця.
Различный _ різний. усякий. розмаітий.
Разлозконіо _ розпад. розклад.
Размах _ розмак. розгон.
Размыкать - розводити.
Разом-кніоь _ розій-дась.
Размышлять _ розмишлати. міркувати. га-
дати.

Разм'йр _ розмір. міра.
Разннца _ ріікннця. одміна.
Разновндньтй _ розмаітий. ризкновндий.
Разнообр азіе_ розмаітіоть. різкноманітніоть.
Разнор одность _ різкнородніоть.
Разноонть _ 1) рознооити. рознооти. Е) роз-
ганатн. розгонити.

Разноо _ розноо.
Разнооть _ різніоть. різниця. різкниця.
Разороніо _ розор. руіна. знйщоння.
Разоршоніо _ роззброєння.
Разорузкать _ роззброіоватн. роззброїти.
обоззброїтн.

Разорять _ розорати. руйнуватн. исакјггвати.
нйщити. плъондрувати.

Разрушеніо- руйнування. зношення. шпон-
дрування.

П'Ізкотиьп'і _41_ РазрЬ-Чиеніо

П'ізкотньтй _ пікотний. піШий.
Пазшком _ пішки. пікотоіо.
Пядь _ п`ядь. п`ядя.
Пята.-ка _ п`ята.-ка.
Пятница _ п*атниця.
Пятно _ плама. Цатка.

Р
Работа _ робота. діло. праця.
Работать - робйґтн. працювати.
Работннк _ робітник. працьовиак.
Рабочій _ робочий. робітнйк. роој'чий.
Работво _ неволя. ярмо.
Раб _ раб. новопьннк.
Равноніо _ рівняння.
Равннна _ рівнана. (ко сорок) полонйна.

(озооооктіоіккл) полог. оболонь.-я.
Равнободронннй _ рівнободрнй.
Равнобочный _ рівнооокий.
Равнов'ізсіо _ рівновага. рівновазкніоть.
Равнодушный _ байдјокий. байдъ'гясний.
Равнозначащій _ рівнозначний.
Равном'ізр ный _ рівномірний.
Равносторонній _ рівнооокіій.
Равняйсь _ рівнайоь.
Равнять _ рівнятн. вирівнзовати.
Ради _ ради. за-дла.
Радіус _ при. радіус.
Разбнвать _ розоивати.
Разбнвка _ розоивання. розділ.
Разбойннк _розоійник. розоншака. карцнз.
Разборка _ розбірання.
Разбор _ розоір. набір.
Разбрасьтвать _ розкидати. розоипати.
Разброоаннан армія _ розкйдана армія.
Разброоаннооть _ розкаданіоть.
Разб'їзг _ розбіг. розгон.
Развапнна _ руіна. валява.
Развернутый строй _ розгорнутий отрій.
Развортьтваніо _ розгортання.
Развнлнотьтй _ розлогий. розкнлиотий.
Развнтіо _ розвиття. розвйток. розвій. роз-
вяноння.

Развнть огонь _ розвинјгтн вогонь.
Развлочоніо_ розвага. розвазкання. бавлоння.
Разводка _ розв ід.
Разводящій _ розв ідник.
Развод кар аулов _ вартовий збір.
Развозка _ розвіз.
Разворачнватъ _ розгорнјгтн. розгортатн.
Разврат _ роопјгота.
Разв'їздка _ розвідка. чата.
Посылать на разв'їз.дк;1.г _ по силати на роз-
відки. на підолуки.

Разв'іздьтваніо _ розвідування.
Разв'іздьтватольная партія _ чата.
Разв'іздьтвать _ розвіддпзатнЧ визнавати.
Развіздчнк _ розв ідчик. [у козокіо) плаотјгн.
Разгар _ розпал.
Разгнбать _ розгинати.
Разговар ивать _ розмовляти.
Разговор _ мова. розмова. босіда.
Разграннчнвать _ можув ат и. розмозкову-
вати.

Раздаваться _ розтинатиоя. розлягатиоя.
Раздача - роздавання. роздача.
Раздвооніо _ роздвоєння. (ооіооѕл) роздо-
роиокя. (річки) розтока.

Раздольо _ роздолля. прив ілля.
Раздольный _ привільний. Широкий.
Роздор _ розлад. нозгода., розрук.
Раздроолоніо _ роздроблоння.
Раздроблять _ роздроблати. роздробйти.
Раздутость _ одјі'тіоть.
Разд'йлоніо _ розділ. поділ.
Раздйлънов прнцазлнваніо_ роздільно при-
Ціліовання.

Раздтйлять _ розділати. поділяти. (гг-забив)
дуванити.

Раззкаловать _ роззкалув ати.
Раскрыть сили _ виявити силу.
Разлад _ розладдН. оозладпя.
Разлнв _ повідь. навідь. пійма.
Разлнчать.-оя_1)відрізняти. розпізнавати;

2) відрізнятися.
Разлнчіо _ ріікниця. різниця.
Различный _ різний. усякий. розмаітий.
Разлозконіо _ розпад. розклад.
Размах _ розмак. розгон.
Размыкать - розводити.
Разом-кніоь _ розій-дась.
Размышлять _ розмишлати. міркувати. га-
дати.

Разм'йр _ розмір. міра.
Разннца _ ріікннця. одміна.
Разновндньтй _ розмаітий. ризкновндий.
Разнообр азіе_ розмаітіоть. різкноманітніоть.
Разнор одность _ різкнородніоть.
Разноонть _ 1) рознооити. рознооти. Е) роз-
ганатн. розгонити.

Разноо _ розноо.
Разнооть _ різніоть. різниця. різкниця.
Разороніо _ розор. руіна. знйщоння.
Разоршоніо _ роззброєння.
Разорузкать _ роззброіоватн. роззброїти.
обоззброїтн.

Разорять _ розорати. руйнуватн. исакјггвати.
нйщити. плъондрувати.

Разрушеніо- руйнування. зношення. шпон-
дрування.

П'Ьхотный _41_ Разрушеніе

П'Ьхотный _ піхотний, піший.
П'ізшком _ пішки, піхотою.
Пядь _ п'ядь, п`ядя.
Пята,-ка _ пяти-ка.
Пятница _ п`ятниця.
Пятно _ пляма, цятка.

Р
Работа _ робота, діло. праця.
Работать _ робити. працювати.
Работник _ робітник. працьовник.
Рабочій _ робочий, робітник, робучий.
Рабство _ неволя, ярмо.
Раб _ раб, невольник.
Равиеніе _ рівняння.
Равннна _ рівнина, (на сорок) полонина,

(вздовжрш.кіі) полог, оболонь,-я.
Равнобедренннй _ рівнободрий.
Равнобочный _ рівнобокий.
Равнов'ізсіе _ рівновага, рівноважиість.
Равнодушный _ байдужий. байдужний.
Равнозначащій _ рівнозначний.
Равномґвр ный _ рівномірний.
Равносторонній _ рівнобокий.
Равняйсь _ рівняйсь.
Равннть _ рівнятн, вирівнюватн.
Ради _ ради, за-для.
Радіус _ луч, радіус.
Разбивать _ розбивати.
Разбивка _ розбивання, розділ.
Разбойник _розбійник, розбншака, карциз.
Разборка _ розбірання.
Разбор _ розбір, вибір.
Разбрасьтвать _ розкидати, розсипатн.
Разбросанная армія _ розкидана армія.
Разбросанность _ розкиданість.
Разб'ізг _ розбіг, розгон.
Развалина _ руіна, валява.
Развер нутый строй _ розгорнутий стрій.
Развертываніе _ раз гортання.
Развилистый _ розлогнй. розхилистнй.
Развигіе _ розвнття, розвиток, розвій, роз-
винення.

Развигь огонь _ розвинути вогонь.
Развлшеніс _ розваги. розважання, бавлення.
Разводка _ розвід.
Разводящій _ розв ідник.
Развод кар аулов _ вартовий збір.
Развозка _ розвіз.
Разворачивать _ розгорнути, розгортати.
Развр ат _ роспуста.
Разв'іздка _ розвідка, чата.
Посьтлатъ на разв'іздку _ посилати на роз-
відки, на підслухи.

Разв'іздываніе _ розвідування.
Разв'іздывателъная партія _ чата.
Разв'іздывать _ розвідувати, визнавати.
Разв'іздчик _ розв ідчик. (указі/11118) пластун.
Разгар _ розпал.
Разгибать _ розгпнати.
Разговар ивать _ розмовляти.
Разговор _ мова, розмова, бёсіда.
Разграиичивать _ межуватн, розмежову-
вати.

Раздаваться _ розтинатися, розлягатися.
Раздача _ роздавання, роздача.
Раздвоеніе _ роздвоєння, (сором) роздо-

роя-гжя, (р111к21)розтока
Раздолье_ роздолля, прив ілля.
Раздольный- привільний, широкий.
Роздор_ розлад, незгода, розрух.
Раздроблсніе_ роздроблення.
Раздроблнть- роздроблятн роздробйтн.
Раздутость _ одутість.
Разд'влеиіе- розділ, поділ.
Разд'ізпъное приц'ізливаніе _ роздільно при-
цілювания.

Разд'ізлять _ розділяти, поділяти. (зо/361111)
дуваиити.

Разжаловать _ розжалувати.
Раскр ьтть сили _ виявити силу.
Разлад _ розлёддя. безладдя.
Разлнв _ повідь, навідь, пійма.
Разлнчать,-ся_1)відрізняти,розпізнавати;

2) відрізнятися.
Различіе _ ріжниця, різниця.
Различный _ різний, усякнй, розмаітнй.
Разложеніе _ розпад, розклад.
Размах _ розмах, розгон.
Размыкать _ розводити.
Разом-кнісь _ розій-дись.
Размышлять _ розмншляти, міркувати, га-
дати.

Разм'ізр _ розмір, міра.
Разница- ріжннця, одміна.
Разновндный- розмаітий, рнжновидин.
Разнообразіе_ розмаітість ріжноманітність.
Разнородность- ріжнородність.
Разносить _ 1) розноснтн, рознести;
ганяти, розгонити.

Разнос _ рознос.
Разность _ різність, різниця, ріжниця.
Разореніе _ розор, руіна, знищення.
Разоруженіе _ роззброєння.
Разоружать _ роззброювати, роззброіти,
обеззброїти.

Разорять _ розоряти, руйнуватн, жакувати,
нищнтн, плюидрувати.

Разрушеніе_ руйнування, знищення. плюн-
дрування.

2) роз-



РазруЦп-ітспьный _42_ Раетрата

Разрушнтельный _ руйнјночнй.
Разр ьшатьгсн _ розрннатн.-ен. рнагн.-о11.
Разрынать. розр ьтть _ рознопунагн. роз-
рннатн. розрнтн.

Разр ьпзной _ розрненна.
Разр ьш- роартіш.
Ра.._зроізза1ь розрізатн розрізуеатн.
Разрґіаз _ розріз.
Разроізшать-1)Дознопа1н¬.-2)розн`азуна111.
енріша1н.

Разроізшеніе _ дозвіл.
Разрнд _ розрад.
Разрнноай _ розра1най.
Разен111а1ь _ евітатн. розенітатн.
Разсн'ізт _ енітаннн.
На розов'ат'із _ на ееітанні. на оеітанну.

Разе1оаз _ опоніданнн. опонідь.
Разо1оаза1ь. разшоазынать _розназатн. опо-
еідатн. опоеіотн.

Разоп'адонаніе _ розвідка.
Разематр ннаніе _ розгляд.
Разематрннать _ розглядати. розгледітн.
розднннтнон.

Разопрое _ розпнт. опн1.
Разотонніе _ відстань. протаг. проеторінь.
віддалення. далечнна.
На разотоннін ныотрґізла _ на ннотріл.

Рааотр аннать _ розетро1она1н. розланшнатн.
Разотроііетно _ розотрій. напад.
Разотр'алннать _ розотрішонатн. розстрі-
латн.

Разс'дщнтсщьныіі- розојгдшоенй. розна111ннн.
Разеунодать _ 111ір11уна1н.гада111.роз1нірну-
натн.

Разедондеще _ мірнун аннн. обмноел.
Разечнтьшать _ лічнтн. ранун а1н'. розпіча-

1н_. розппатнтноа.
Разеылать _ розенлатн. розіепатн.
Разеыльный _ поеланець. гінець.
Разоь1па1ь.-он _ 1) розонпатн. розонпатнеь'.

Е.) розбігтнен.
Разоыпать ноізпь _ розонпатн цеп.
Разсгіідлать _ розоідлатн. рознульб а=1н1н.
Разоыпной- розонпнна.
Вршсыпную- нрое11ч. нроетнч.

Разогіз1ша1ьон_розоіеа1нон
Разооіалнна _ розпалнна. розпаднна. розно-
лнна

Разогіаяніе _ розоінанна.
Раз 'еднненіе _ роз`аднаннн
Раз*едннн1ь _ розіедннатн. розрізннтн.
Раз'азд _ 1) роз*ізд; І чата.
Раз *нсннть _ роз*11он1'11н. ннаоннтн.
Разыенннать _ розшјгнунатн. ошнјгнунагн.

111111пу11а1н.
Район _ ра'іон. округа.

Ракста _ раната.
Ра1ооніна _ ноолобон. рінчачон.
Рама _ рама.
Рана _ рана.
Ранг _ ранґа.
Раненый _ раненнй. пораненнй.
Ранен _ ранець.
Раннть _ раннтн. пораннтн.
Ранній _ ранній.
Рано _ рано. ранногн.
Раньше _ раніш. раніше. передніше.
Рапорт _ рапорт.
Раскат _роз11а1.
Раскнартнр онаніе _ рознватнронаннн.
Раскладка _ роз1опад. рознпадна.
Раскладьшать _ рознладатн. рознлаетн.
Рае1ооп11а- рознопуааннндрознопн.
Раекрьпзать- 1)роз11рнеа1н. роз11111'11н.(-о¬~111-
нена) розчннатн. рсшчннїттнч Е) взнаннт'н.
нннепатн.

Раепнеаніе _ опнеон. табпаца.
Раепноаніе поотон _ розпне бенетін.
Расннска _ розпнона.
Расплата _ розплата. заплата.
Раополагатъ- 1}розполо11оа1н.улаш1уна1н.

(єггіг:наш) ршннунатн. 2.)е1ааатн етатн. роз-
поміетнтнон. роз полононтнеа

Раеполо111111ьо11 лагер см _ отаборнтнеа. 1а-
бором е1а1н.

Раеполоноеніе _ 1) розполог;
З) прнннльніеть. оннльніоть.

Раеполоноеніе номеров орупін _ розполо-
111енн11 челндн прн гарматі.

Раеполоное11іепро1нннн1оа_ розполоноенна
супротне нн1оа. розташун анна. розполог су-
протаеннна.

Раеполо111н1ь сн _ упораднуна1ноа.
Раепорнднтель _ апорадннн. розпорн'дннн.
РаепорнноатЬ.-ен _ рнднтн. порнднуватн.
орудунатн.

Раенорнноеніе-розпорадон.розпорад111еннн.
Разепрашннать _ пн1атн. розпатунатн.
Раопр едоЬленіе _ поділ.
Раепр едґіаленіе нґізлей _ поділ цілніі.
Раонредґізлнть _ подіпнтн. роздіпнтн.
Раопространеніе_ш1111енна.розпрооторенна.
Раепроетр аннтъ.-он _розпроет-орюантн. роз-
проетартн. пошнрнтн.

Раепр ое _ розпнт. енеідна.
Распутина _ бездорононоа. ельота.
Раещтіе-розпјгтта. роздорононн. перепјфтта.
Раетнореніе _ розшнреннн. розчаненна.
Раствор - ропа. розчнн.
Раетор опнооть _ нованіеть.
Раетор опный _ нонаннй. матннй. моторннй.
Раетрата _ розтрата. перенід.

2)1111ь. онота'.

РазруЦп-ітспьный _42_ Раетрата

Разрушнтельный _ руйнјночнй.
Разр ьшатьгсн _ розрннатн.-ен. рнагн.-о11.
Разрынать. розр ьтть _ рознопунагн. роз-
рннатн. розрнтн.

Разр ьпзной _ розрненна.
Разр ьш- роартіш.
Ра.._зроізза1ь розрізатн розрізуеатн.
Разрґіаз _ розріз.
Разроізшать-1)Дознопа1н¬.-2)розн`азуна111.
енріша1н.

Разроізшеніе _ дозвіл.
Разрнд _ розрад.
Разрнноай _ розра1най.
Разен111а1ь _ евітатн. розенітатн.
Разсн'ізт _ енітаннн.
На розов'ат'із _ на ееітанні. на оеітанну.

Разе1оаз _ опоніданнн. опонідь.
Разо1оаза1ь. разшоазынать _розназатн. опо-
еідатн. опоеіотн.

Разоп'адонаніе _ розвідка.
Разематр ннаніе _ розгляд.
Разематрннать _ розглядати. розгледітн.
розднннтнон.

Разопрое _ розпнт. опн1.
Разотонніе _ відстань. протаг. проеторінь.
віддалення. далечнна.
На разотоннін ныотрґізла _ на ннотріл.

Рааотр аннать _ розетро1она1н. розланшнатн.
Разотроііетно _ розотрій. напад.
Разотр'алннать _ розотрішонатн. розстрі-
латн.

Разс'дщнтсщьныіі- розојгдшоенй. розна111ннн.
Разеунодать _ 111ір11уна1н.гада111.роз1нірну-
натн.

Разедондеще _ мірнун аннн. обмноел.
Разечнтьшать _ лічнтн. ранун а1н'. розпіча-

1н_. розппатнтноа.
Разеылать _ розенлатн. розіепатн.
Разеыльный _ поеланець. гінець.
Разоь1па1ь.-он _ 1) розонпатн. розонпатнеь'.

Е.) розбігтнен.
Разоыпать ноізпь _ розонпатн цеп.
Разсгіідлать _ розоідлатн. рознульб а=1н1н.
Разоыпной- розонпнна.
Вршсыпную- нрое11ч. нроетнч.

Разогіз1ша1ьон_розоіеа1нон
Разооіалнна _ розпалнна. розпаднна. розно-
лнна

Разогіаяніе _ розоінанна.
Раз 'еднненіе _ роз`аднаннн
Раз*едннн1ь _ розіедннатн. розрізннтн.
Раз'азд _ 1) роз*ізд; І чата.
Раз *нсннть _ роз*11он1'11н. ннаоннтн.
Разыенннать _ розшјгнунатн. ошнјгнунагн.

111111пу11а1н.
Район _ ра'іон. округа.

Ракста _ раната.
Ра1ооніна _ ноолобон. рінчачон.
Рама _ рама.
Рана _ рана.
Ранг _ ранґа.
Раненый _ раненнй. пораненнй.
Ранен _ ранець.
Раннть _ раннтн. пораннтн.
Ранній _ ранній.
Рано _ рано. ранногн.
Раньше _ раніш. раніше. передніше.
Рапорт _ рапорт.
Раскат _роз11а1.
Раскнартнр онаніе _ рознватнронаннн.
Раскладка _ роз1опад. рознпадна.
Раскладьшать _ рознладатн. рознлаетн.
Рае1ооп11а- рознопуааннндрознопн.
Раекрьпзать- 1)роз11рнеа1н. роз11111'11н.(-о¬~111-
нена) розчннатн. рсшчннїттнч Е) взнаннт'н.
нннепатн.

Раепнеаніе _ опнеон. табпаца.
Раепноаніе поотон _ розпне бенетін.
Расннска _ розпнона.
Расплата _ розплата. заплата.
Раополагатъ- 1}розполо11оа1н.улаш1уна1н.

(єггіг:наш) ршннунатн. 2.)е1ааатн етатн. роз-
поміетнтнон. роз полононтнеа

Раеполо111111ьо11 лагер см _ отаборнтнеа. 1а-
бором е1а1н.

Раеполоноеніе _ 1) розполог;
З) прнннльніеть. оннльніоть.

Раеполоноеніе номеров орупін _ розполо-
111енн11 челндн прн гарматі.

Раеполоное11іепро1нннн1оа_ розполоноенна
супротне нн1оа. розташун анна. розполог су-
протаеннна.

Раеполо111н1ь сн _ упораднуна1ноа.
Раепорнднтель _ апорадннн. розпорн'дннн.
РаепорнноатЬ.-ен _ рнднтн. порнднуватн.
орудунатн.

Раенорнноеніе-розпорадон.розпорад111еннн.
Разепрашннать _ пн1атн. розпатунатн.
Раопр едоЬленіе _ поділ.
Раепр едґіаленіе нґізлей _ поділ цілніі.
Раонредґізлнть _ подіпнтн. роздіпнтн.
Раопространеніе_ш1111енна.розпрооторенна.
Раепроетр аннтъ.-он _розпроет-орюантн. роз-
проетартн. пошнрнтн.

Раепр ое _ розпнт. енеідна.
Распутина _ бездорононоа. ельота.
Раещтіе-розпјгтта. роздорононн. перепјфтта.
Раетнореніе _ розшнреннн. розчаненна.
Раствор - ропа. розчнн.
Раетор опнооть _ нованіеть.
Раетор опный _ нонаннй. матннй. моторннй.
Раетрата _ розтрата. перенід.

2)1111ь. онота'.

Разрутпительгпай _42_ Растрата

Разрушительный _ руйнуючий.
Разр ьшать,-ся _ розривати.-ся. рвати.-ся.
Разрывать, розр ыть _ розкопувагги. роз-
рнватн` розритн.

Разр ьівной _ розрнвний`
Разр ьтв_ розрив.
Разр'Ь._зать розрізати розрізувати.
Разр'іѕз _ розріз.
Разр'ізшать_1)дозволати; 2)розв`азуватн.
вирішати.

Разр'ишеніе _ дозвіл.
Разряд _ розрид.
Разряжай _ розряжай.
Разсв'іѕтать _ світати. розсвітатн.
Разсв'Ьт _ світаиня.
На розсвазт'із _ на світанні. на світанку.

Разсказ _ оповідання. оповідь.
Разсказать, разсказывать _розказатн. опо-
відати. оповісти.

Разсл'іздованіе _ розвідка.
Разсматр шзаніе _ розгляд.
Разсматрнвать _ розглядати. розглёдітн.
роздивитися.

Разспрос _ розпит. опит.
Разстояніе _ відстань. протяг. просторінь.
віддалення. далечнна.
На разстояніи выстр'ізла _ на вистріл.

Разстр анватъ _ розстроюватн. розлажувати.
Разстройство _ розстрій. нёлад.
Разстр'иливать _ розстрілювати. розстрі-
пити.

Разсудитещный _ розсудпивнй. розважннй.
Разсуждать _ міркувати. гадати. розмірну-
вати.

Разсужденіе _ мірісування. обмисел.
Разс'ппьшать_ лічити. раэгјв атн; роз пічи-
тн. розплатитися.

Разсылать _ розсилати. розіслати.
Разсылъный _ посланёць. гінёць.
Разсьшать,-ся _ 1) розсипати. розсипатись;

2) розбігтнся.
Разсыпать ц'ипь _ розсипати цеп.
Разс'іадлать _ розсідлати. розиулъбачити.
Разоыпной- розсипний.
Врозсыпную- вростіч вростич.

Разс±нваться_ розсіватися.
Разстізлнна _ розпалина` розпаднна. розко-
лина

РазсґЬяніе _ розсівання.
Раз ”еднненіе _ роз`ёднаиня.
Раз'едннять - роз`єдннити_. розрізиитн.
РазЧззд _ 1) роз'ізд; 2 чата`
Раз 'нсннть _ роз`яснити. виясиити.
Разыскнвать _ розшукувати. одшуиувати,
вишукатн.

Район _ раіон. округа.

Ракета _ раке'та.
Раковіна _ жолобок. рівчачок.
Рама _ рама.
Рана _ рана.
Ранг _ ранґа.
Раненый _ ранений. поранений.
Ранец _ ранець.
Раннть _ ранити, пораннтн.
Ранній _ ранній.
Рано _ рано¬ ранком.
Раньше _ раніш. раніше. передніше.
Рапорт _ рапорт.
Раскат _ розкат.
Расквартнр ованіе _ розкватировання.
Раскладка _ розклад. розкладка.
Раскладьгвагъ _ розкладати. розкластн.
Раскопка _ розкопування'. розкопн.
Раскрьшагь _ 1)розкрнвати. розкрити. (3111111.-
нене) розчинити. розчинити; 2) виявити.
внявлати.

Расписаніе _ список, таблиця.
Расписаніе постов _ розпис бекётів.
Распигка _ розписка.
Расплата _ розплат а. заплата.
Располагать _ 1)розположитн._улаштуватн.

(військо) ушнкув ати'. 2) ставати. стати. роз-
поміститися. розположитнся.

Расположиться лагер ем _ отаборнтися. та-
бором стати.

Расположеніе - 1) розполог.
З) прихильність схильність.

Расположеніе номеров орудія _ розполо-
ження челядн при гарматі

Расположеніепротивннка_розположення
супротив ника, розташув ания, розполот су-
противника.

Расположитьсн _ упорядиув атнся.
Распорядитель _ впоридиик. розпорадник.
Распоряжатьгсн _ рядитн. порядкуватн.
орудуватн.

Распоряженіе_розпорадок.розпоришкення.
Разспрашивать _ питати. розпитувати`
Распр одґЬленіе _ поділ.
Распр ед'Ьленіе ц'ізлей _ поділ Цілий.
Распредґіілнть _ поділити. розділити.
Распространеніе-ширення.розпросторення.
Распространнть,-ся _розпросторювати. роз-
простёрти. поширити.

Распр ос _ розпнт. вивідка.
Распутица _ бездорожжя. сльота.
Распутіе-розпуття. роздороэюкя, перепј'ття.
РастЂореніе _ розширення. розчинеиня.
Раствор _ ропа. розчин.
Расторопность _ жвавість.
Расторопный _ жвавий. мёткнй. моторний.
Растрага _ розтрата. перевід.

-.)хіть. охота;



Растянїтый _43_ РУКОПНЦП-ГЕІЯ СШВТКЕІ

Растииутый _ растйгиїтий.
Расйадитьси _ 1) разиадитись, разійтйса',

З) размииїїиса.
Распадиьїй _ разиідиий.
Расход _ разиід, видатаи, 11ашт, втрата.
Раскодищійси _ разиажий, разаідийй.
Расчет _ раиуиои, нораиуиои, розчбт, раку-
ваиии, обраиуиои.

Расчет караула _ рбзліи иарти.
Расширить,-си _ Шйршати, паширйти,-са.
разшйрит11,-си.

Расщелииа _ Щілииа. щелииа, разиалииа.
Расщеп _ разщіп.
Ратиый _ війсьиавий.
Ратавать _ ваїавати,-си, стайти за ща, пав-
ставати.

Рвеиіе _ дбаиий, Щйрість.
Ревиостиый _ ревиий, щйрий, їпадливий.
Ревальвер _ пісталь, ревашзвер.
Регулнриий _ 1) пастійиий, сталий;

естрав ий,11арїиїав11й.
Редїї- радїт шаиець.
Реестр _ реестр.
Резервный _ резереав ий.
Резерв _ резерви, запас, запасие війська.
Резервуар _ збіриа, занас', водозбір.
Резииа _ тума гумелас.
Резои- раціа.
Результат _ здабїтаи¬ иаслідаи, сиїтаи.
Рейка _ лаїа, рейка.
Реквизиціи _ реивізіціа.
Рекогиосцировка _ чати. реиаїиасціравиа,
развідиа.

Рекогиосцирутощій _ реиаїиасцір, развід-
Чии.

Рекрутскій _ иекрїтсьиий, иавабраисьивй.
Рекрутскій набор _ иабір, браииа.
Рекрут _ иекрїт, иоеобраиець, рекрїт.
Ренрїїираваиіе_ иабіраииа, иабір, браииа.
Рельеф- рельєф, горорізьба
Рельсы- рельси, иаліа.
Релиціи _ релйціа, дапавіщеииа.
Ремень _ реміиь.
Ремесло _ ремества, рїиамесла.
Ремонтироваиіе _ ремоитуваиии.
Ремонт - 1) ностача иаией для війська, ре-
мбит: Е) нонраииа, ноибва.

Реснублша _ республика, річ паспалйта.
Ретирада _ відстїп еійсиа.
Ретираватьси _ відстунат и.
Ретр аншемент _еал. аиіп. переиап, ретран-
Шемеит.

Решотка _ трата, решітиа.
Рзкавчииа _ риса, іриса.
Рисавый _ ірисаеий.
Рикашет _ відсиаи¬ відбйтта, ріиашет.

Е) ре-

Рисковать _ ризииївати, піти иа удачу, иа
адчай.

Рисавальиий _ рисїииав ий.
Рисаваиіе_рисїваииа, (фар 61.1.1111) маліои аи-
иа,писаииа.

Рисавать _ рисївати, (фарбамп) малювати.
Ристаиіе _ 1'ерц1аваиии.
Ристалище _ бігавйсьиа, гаии.
Рисунок -рисуиои, машбиои, (адјігиаепнпй)
ьуишт.

Риф _ підвадиа. свела, илйпеиь.
Робкость _ баазиість. боизиість.
Роб'ізть _ байтиси, тарапіти.
Равиый _ рівний.
Рав _ рів, переиап. шаиець.
Раїатииа _ вйпа, рагатииа.
Рогатка _ раїатиа.
Раїаиса _ рагажа. (саламїзнп) мат а, матка.
Рогулька _ нриеїльиа, рагїла.
Раї _ рії.
Радииа _ рідний край, батьиіещииа.
Родители _ радйтелі, батьий.
Рад_ рід, порода, Ґатуиои.
Род оружін- рід зброі.
Розыск- развід, развідиа, слідства.
Роковой - судиий, призиачеиии.
Рок _ дала, призиачеииа.
Рослый _ висаиий.
Роспись - спйсаи, реестр.
Роснуск- разпїсиаииа, разпїсіс
Раст_ ріст, зріст.
Рота _ сатиа.
Ротиый _ сат еииий (ног-шаман).
Роща _ гай.
Ращица _ гайок
Ртуть _ исиве срібла.
Рубаиа _ сорбчиа.
Рубен - 1) прут; 2.) Шрам; З) рїбець.
Рубнть _ рубати, розрубати.
Рубка _ руб аииа, рубаииа.
Руда _ руда.
Рудиик _ иапагпзиа.
Рїисейииїс _ оружиии.
Рузкейиый _ рїшийчиий, мушкетиий.
Рузкейиьій аїаиь _ мушкетиий вагань.
Рше _ рїшийци. фїзіа, муш 11ет.
Рїисьи в козлы _ мушиети в таїаи.
Рукавица- рїиаейца.
Руководитель- рїиаеаднйи, ору'тдарь, иерав-
ийи, правідийи, иераиийчии.

Руководитель ство _ прйвад, арїда, веров-
иицтио, рїиав адства.

Руководство- нроеід, иеров ийцїиа, арїда,
11ерїваииа.

Руконашиый _ рїиапашиий.
Руконашиаи схватка -руионашиа сїтйчиа.
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Роковой - судиий, призиачеиии.
Рок _ дала, призиачеииа.
Рослый _ висаиий.
Роспись - спйсаи, реестр.
Роснуск- разпїсиаииа, разпїсіс
Раст_ ріст, зріст.
Рота _ сатиа.
Ротиый _ сат еииий (ног-шаман).
Роща _ гай.
Ращица _ гайок
Ртуть _ исиве срібла.
Рубаиа _ сорбчиа.
Рубен - 1) прут; 2.) Шрам; З) рїбець.
Рубнть _ рубати, розрубати.
Рубка _ руб аииа, рубаииа.
Руда _ руда.
Рудиик _ иапагпзиа.
Рїисейииїс _ оружиии.
Рузкейиый _ рїшийчиий, мушкетиий.
Рузкейиьій аїаиь _ мушкетиий вагань.
Рше _ рїшийци. фїзіа, муш 11ет.
Рїисьи в козлы _ мушиети в таїаи.
Рукавица- рїиаейца.
Руководитель- рїиаеаднйи, ору'тдарь, иерав-
ийи, правідийи, иераиийчии.

Руководитель ство _ прйвад, арїда, веров-
иицтио, рїиав адства.

Руководство- нроеід, иеров ийцїиа, арїда,
11ерїваииа.

Руконашиый _ рїиапашиий.
Руконашиаи схватка -руионашиа сїтйчиа.

Растяиутый _43_ РУКОПНЦГНЭЯ СХВЭТКЭ

Растянутый _ ростигнутнй.
Расходтпься _ 1) розходитись. розійтися;

2) розминутися.
Расходный _ розхідннй.
Расход _ розхід. видаток. кошт. втрата.
Расходнщійсн _ розхожнй. розхідний.
Расчет _ рахунок. порахунок. розчот. раху-
вання. обрахунон.

Расчет караула _ розлік варти.
Расширять,-си _ ширшати. поширатн.-ся.
розширитн,-ся.

Расщелина - щілина. щелина. розколниа.
Расщеп _ розщіп.
Ратный _ військовий.
Ратовать _ воюватн.-ся. стоатн за що. пов-
ставати.

Рвеиіе _ дбанни. щирість.
Ревностный _ ревний. Щирнй. упадливий.
Револьвер _ пістоль. револьвер.
Регулярний _ 1) постійний. сталий; 2) ре-
єстровий. хорунговий.

Редут _ радут. шанець.
Реестр _ реёстр.
Резервньтй _ резервовий.
Резерв _ резерва` запас. запаснё військо.
Резервуар _ збірка. запас; водозбір.
Резина _ гума. гумелас.
Резон _ рація.
Результат _ здобутои. наслідок. скуток.
Рейка _ лата. рейка.
Реквнзнц'ш _ реквізіція.
Рекогносцировка _ чати. рекогносціровка.
розвідка.

Рекогносцнрующій _ рекогносцір. розвід-
чик.

Рекрутскій _ неирутський. новобранський.
Рекрутскій набор _ набір. бранка.
Рекруґ _ иекрут. новобранець. рекрут.
Рекрутироваиіе _ набіраиня. набір, бранка.
Рельеф _ рельеф. горорізьба.
Рель сы _ рель си. колія.
Релнціл _ релиція. доповіщення.
Ремень _ ремінь.
Ремесло _ ремество. рукомесло.
Ремонтнрованіе _ ремонтування.
Ремонт _ 1) постача коней для війська. ре-
монт: 2.) поправки. понова.

Республика _ республика. річ посполита.
Ретнрада _ відступ війсиа.
Ретироваться _ відступати.
Ретр аншемент _вал. окіп. перекоп. ретран-
шемент.

Решотка _ трата. решітка.
Ржавчина _ ржа. іржа.
Ржавый _ іржавий.
Рикашет _ відсиок. відбиття. рікошет.

Рисковать _ ризикувати, піти на удачу. на
одчай.

Рисовальний _ рисунковий.
Рнсованіе_рисування, (_фарбґъші) малюв ан-

ня. писання.
Рнсовать _ рисуватн. (фарбами) малювати.
Рнстаніе _ ґерцювання.
Ристалнще _ біговисько. гоии.
Рисунок _ рнсунок. малюнок. (оргкбєаншїг)
куишт.

Риф _ підводна скеля. клипеиь.
Робкость _ боизність. боизкість.
Роб'ізть _ боятися. торопіти.
Ровный _ рівний.
Ров _ рів` перекоп. шанець.
Рогатнна _ вила. рогатнна.
Рогатка _ ротатка.
Рогожа _ рогожа. (столом. Эта) мата. матка.
Рогулька _ кръшугъка. рогјгля.
Рог _ ріг.
Родина _ рідний край. батьківщина.
Роднтели _ родителі. батьки.
Род _ рід. порода. ґатунок.
Род оружія _ рід зброї.
Розыск _ розвід. розвідка. слідство.
Роковой _ судний. призначений.
Рок _ доля. призначення.
Рослый _ високий.
Роснись _ список. реєЇстр.
Роспуск _ розпусиання. розпуск
Рост _ ріст. зріст.
Рота _ сотня.
Ротный _ сотеиний (отаман).
Роща _ гай.
Рощнца _ гайок.
Ртуть _ живе срібло.
Рубаха _ сорочка.
Рубец _ 1) пруг: 2.) шрам'. З) рубець.
Рубнть _ рубати. розрубатн.
Рубка _ руб ання. рубанка.
Руда _ руда.
Рудник _ копальня.
Ружейннк _ оружник.
Ружейный _ рушничний. мушкетний.
Ружейный огонь _ мушиетний вогонь.
Ружье _ рушниця. фј'зія. Муш кет.
Ружья в козлы _ мушкетн в таган.
Рукавнца _ рукавиця.
Руководитегш _ руководник. орударь. керов-
нии. провідник. керовиичий.

Руководительство _ привод. оруда. керов-
ництво. руководство.

Руководство _ провід. керов ництво. оруда.
керування.

Рукопашный _ рунопашннй.
Руконашная схватка _рукопашна сутичиа.



Рунопнсь _44_ Соивчивость

Рунопнсь _ рунопис.
Рунонтна _ рунјв `я. (Щоби) дерзнан. ручна.
Рулевой _ сгернин. сгерничий.
Руль _ стерно. правило. нормило. (г нашо-ін)
трепло.

Рунд- помішнин чергового залоги.
Рупор- рупій.
Русло _ річище. стрижень, водотоа русло.

лознбище.
Ручательство _ поруна. запоруна.
Ручей _ струмон. гечіа. руч ай. потін.
Ручной _ ручний.
Рынон _ ринон. базар. торг
Рысь _ рись. ристь.
Рысыо. галопом. в наръер _ рист1о. чв алом.

на взаводи.
Рытвина _ ритва. рівч ан вирв а. батора. во-
дорий. нов-баня.

Рыть.-ся _ рити. нопати.
Рынлый _ нринний.
Рыцарь _ лицарь.
Рьщарсній _ лицарсьний.
Рычаг _ норомисло. двигач. двизннин. (щоб
гноамніте надо) підойма. підвазния. ваяе-
ниця.

Р'Іздній _ рідний.
Р'Ьзать- різатн. розрізати.
Р'Іззній _ різний. гострии.
Ризия- різна. різанина.
Р'Ёна _ ріна. р1чна.
Р'Ьшса _ ріпна.
Р'Ьчной _ річний. річновий.
Р'Ёчной бассейн _ поріччя. водо стін.
Р'Ёчь _ річ. мова. промова. розмова.
Р'Ьшать _ 1) рішати. рішити'. 2.) постанов-
лати: З) вазнити. звазнатися. навазннтися.
внрішатн.

Р'Їзшеніе _ рішення. рішенець постанова.
Р'Ёшетна _ ґрата. решотна.
Р'Ізшимость _ рішимість. відв ага.
Р'Ьшйтольно _ рішуче. відвазнно'. зовсім.

цілном.
Р'Ёшнтсльность- рішучість.
РҐІзшигельный- рішучий. нонешний. остан-
ній.

Р'Ёшитещный удар _ рішучий удар.
Рядовий _ рядовий. рядовин'. простий.
Ряд _ ряд. лава. шерога.
Ряд _ ряд(он).

С
Сабельный _ шабельний.
Саблн _ шабля. шабшона.
Савр асый _ |їііулаиий.

Саднсь _ сідай.
Сад _ сад.
Саша _ саэна.
Сазненный _ саясневнй.
Сазненъ _ саэніъш. сатнень.
Косан сазнень _ носовий. нршновий са-

знень.
Санвоязн _ багул.
Сало _ сало.
Внутреннее сало _ здір.

Сашотац'ш _ сальва. яса.
Сашотонать _ ясувати. ясу. сальву возда.-
вати.

Сашот _ сальва. сашот.
Самоволіе _ самоволя. сваволя. сваволь-
ство.

Самовольный _ самово(і)гшннй; сваво(і)ль-
ний.

Самод'нйствуюЩій _ самодііочий.
Самод'Ьльный _ саморобний. саморобон.
Самолет _ самоліт. самольот.
Самоличность _ особистість.
Самоличный _ особистий.
Самомн'нніе _ гонор. зарозумілість.
Самообладаніе _ самовладання.
Самоонапынаніе _ самоонопування.
Самопознертвованіе _ самознертва.
Самосохр ансніс _ самоонор она.
Самостонтельность _ самостійність. само-
стайність.

Самостонтельный _ самостійний. само стай-
ний.

Самоуназненіе _ самоповага.
Самоунгізренность _ самонадія.
Самоунгізренный _ самонадійиий. певний

в собі.
Самоуправный.-о _ самоправннй.-о. самогги-
яом.

Самоупр авство _ самоправство.
Сани _ санн. (баз дождик) Ґрнншкола.
Сапа _ підніп. гайиин. сапа.
Сапер _ сапер. піднопнин.
Сапог _ чобіт. (сон нарад) сап*анці.
Сапоншаи мастерская _ шевня.
Сапояшин _ чоботарь. швець.
Сап _ носатизна. сап.
Сар ай _ шопа.
Сад'Їзян _ сап'ан.
Сахар _ санар. Цунор.
Сбор стать _ зберегати. зберегти. ошадитн.
Сборезнепіе- береяо'ння. збереяо'ння. новин-

ня.
Сбшзать _ збиваги. збити.
Сбивнть ся _ збнвагися. збит нся. заблудити.
змішатнся.

Сбшзчивость _ иеасність. замішанина.

Рунопнсь _44_ Соивчивость

Рунопнсь _ рунопис.
Рунонтна _ рунјв `я. (Щоби) дерзнан. ручна.
Рулевой _ сгернин. сгерничий.
Руль _ стерно. правило. нормило. (г нашо-ін)
трепло.

Рунд- помішнин чергового залоги.
Рупор- рупій.
Русло _ річище. стрижень, водотоа русло.

лознбище.
Ручательство _ поруна. запоруна.
Ручей _ струмон. гечіа. руч ай. потін.
Ручной _ ручний.
Рынон _ ринон. базар. торг
Рысь _ рись. ристь.
Рысыо. галопом. в наръер _ рист1о. чв алом.

на взаводи.
Рытвина _ ритва. рівч ан вирв а. батора. во-
дорий. нов-баня.

Рыть.-ся _ рити. нопати.
Рынлый _ нринний.
Рыцарь _ лицарь.
Рьщарсній _ лицарсьний.
Рычаг _ норомисло. двигач. двизннин. (щоб
гноамніте надо) підойма. підвазния. ваяе-
ниця.

Р'Іздній _ рідний.
Р'Ьзать- різатн. розрізати.
Р'Іззній _ різний. гострии.
Ризия- різна. різанина.
Р'Ёна _ ріна. р1чна.
Р'Ьшса _ ріпна.
Р'Ьчной _ річний. річновий.
Р'Ёчной бассейн _ поріччя. водо стін.
Р'Ёчь _ річ. мова. промова. розмова.
Р'Ьшать _ 1) рішати. рішити'. 2.) постанов-
лати: З) вазнити. звазнатися. навазннтися.
внрішатн.

Р'Їзшеніе _ рішення. рішенець постанова.
Р'Ёшетна _ ґрата. решотна.
Р'Ізшимость _ рішимість. відв ага.
Р'Ьшйтольно _ рішуче. відвазнно'. зовсім.

цілном.
Р'Ёшнтсльность- рішучість.
РҐІзшигельный- рішучий. нонешний. остан-
ній.

Р'Ёшитещный удар _ рішучий удар.
Рядовий _ рядовий. рядовин'. простий.
Ряд _ ряд. лава. шерога.
Ряд _ ряд(он).

С
Сабельный _ шабельний.
Саблн _ шабля. шабшона.
Савр асый _ |їііулаиий.

Саднсь _ сідай.
Сад _ сад.
Саша _ саэна.
Сазненный _ саясневнй.
Сазненъ _ саэніъш. сатнень.
Косан сазнень _ носовий. нршновий са-

знень.
Санвоязн _ багул.
Сало _ сало.
Внутреннее сало _ здір.

Сашотац'ш _ сальва. яса.
Сашотонать _ ясувати. ясу. сальву возда.-
вати.

Сашот _ сальва. сашот.
Самоволіе _ самоволя. сваволя. сваволь-
ство.

Самовольный _ самово(і)гшннй; сваво(і)ль-
ний.

Самод'нйствуюЩій _ самодііочий.
Самод'Ьльный _ саморобний. саморобон.
Самолет _ самоліт. самольот.
Самоличность _ особистість.
Самоличный _ особистий.
Самомн'нніе _ гонор. зарозумілість.
Самообладаніе _ самовладання.
Самоонапынаніе _ самоонопування.
Самопознертвованіе _ самознертва.
Самосохр ансніс _ самоонор она.
Самостонтельность _ самостійність. само-
стайність.

Самостонтельный _ самостійний. само стай-
ний.

Самоуназненіе _ самоповага.
Самоунгізренность _ самонадія.
Самоунгізренный _ самонадійиий. певний

в собі.
Самоуправный.-о _ самоправннй.-о. самогги-
яом.

Самоупр авство _ самоправство.
Сани _ санн. (баз дождик) Ґрнншкола.
Сапа _ підніп. гайиин. сапа.
Сапер _ сапер. піднопнин.
Сапог _ чобіт. (сон нарад) сап*анці.
Сапоншаи мастерская _ шевня.
Сапояшин _ чоботарь. швець.
Сап _ носатизна. сап.
Сар ай _ шопа.
Сад'Їзян _ сап'ан.
Сахар _ санар. Цунор.
Сбор стать _ зберегати. зберегти. ошадитн.
Сборезнепіе- береяо'ння. збереяо'ння. новин-

ня.
Сбшзать _ збиваги. збити.
Сбивнть ся _ збнвагися. збит нся. заблудити.
змішатнся.

Сбшзчивость _ иеасність. замішанина.

Руколнсь _44_ Сбі-'пзчивость

Рукопнсь - рукопис.
Рукоятка _ рукјв `я¬ (11111 6111) держак, ручка.
Рулевой _ стерник. стерничий.
Руль _ стерно. правило, кормипо. (г твоя-па)
трепло.

Руид _ помішник чергового залогн.
Рупор _ рупій.
Русло _ річищо¬ стрижень, водоток, русло,
ложбище.

Ручательство _ порука запорука
Ручей _ струмок течія ручай потік.
Ручной_ ручний.
Рынок _ ринок, базар, торг.
Рысь _ рись. ристь.
Рысью, галопом, в карьер _ ристю` чв алом,

на взаводи.
Рытвина _ ритва. рівчак, вирва, баІора. во-
дорий. ковбаня.

Рыть,-ся _ рити. копати.
Рыхлый _ крихкий.
Рыцарь _ лицарь.
Рыцарскій_ лицарськнй.
Рычаґ_ коромисло. двигач движннк (щоб
тона. шин; за: 1) підойма підважия важ-
ииця.

Р'Ёдкій_ рідкий.
Р'іззать_ різатн розрізати.
Р'іззкій_ різкий гострий.
Р'іззня_ різна. різанина.
Р'ізка _ ріка. річка.
Р'Ёпка _ ріпка.
Р'Ёчной _ річний. річковий.
Р'Ёчной бассейи _ поріччя. водостік.
Р'вчь _ річ, мова, промова. розмова.
Р'Ёшать _ 1) рішати. рішитн; 2) постанов-
лити: З) важити, зважатнся. иаважнтнся.
внрішати.

Р'ізшеніе _ рішення. рішснёць постанова.
Р'ізшеттса _ ґрата. решотка.
Р'Ёшнмость _ рішимість. відвага.
Р'Ёшшельно _ рішуче, відважно'. зовсім.
цілком

Р'ітшнтельность- рішучість.
Р'Ьшительный_ рішучий конешний. остан-
ній.

Р'Ёшнтельный удар- рішучий удар.
Рядовой- рядовий рядовик простий.
Ряд- ряд лава¬ шерёга
Ряд_ ряд(ок).

С
Сабелъный _ шабёльннй.
Сабля _ шабля1 шабшока`
Саврасый _ буланий.

Саднсь _ сідай.
Сад _ сад.
Сажа _ сажа.
Саженный _ сажнёвнй.
Сажень _ сажіиъ. сажень.
Косая сажень _ косовий. крнжовий си-
жень.

Саквояж _ багул.
Сало _ сало.
Внутренее сало _ здір.

Сашотац'ш _ салъва, яса.
Салютовать _ ясуватн, ясу, сальву возда-
вати.

Салют _ сальва, саліот.
Самоволіе _ самоволя, сваволя, сваволь-
ство.

Самовощный _ самово(і)ш›ннй; сваво(і)ль-
ний.

Самод'ізйствуюЩій _ самодіючий.
Самодазлъный _ саморобний1 саморобок.
Самолет _ самоліт. самольот.
Самоличность _ особистість.
Самоличный _ особистий.
Самомн'іѕніе _ гонор. зарозум'шість.
Самообладаніе _ самовладання.
Самоокапываніе _ самоокопувания.
Самопожертвоваиіе _ саможёртва.
Самосохр аненіе _ самоохор она.
Самостоятельность _ самостійність. само-
стайність.

Самостоятельный _ самостійний¬ самостай-
ний.

Самоуваженіе _ самопов ага.
Самоув'Ьрениость _ самоиадія.
Самоувґіѕренный _ самонадійний. повний

в собі.
Самоуправный,-о _ самоправинй.-о. самоии-
ком.

Самоупр авство _ самоправство.
Санн _ санн. (без гідно-ок) ґрннджоли.
Сапа _ підкіп. тайник. сапа.
Сапер _ сапср. підкопник.
Сапог _ чобіт. (ост '_яновя) сапіинці.
Сапожная мастерская _ шовия.
Сапожннк _ чоботарь. швець.
Сап _ носатизна` сап.
Сар ай _ шопа.
Сад'ітнн _ сап`ин.
Сахар _ сахар, Цукор.
Сберегать _ зберегатн. зберегти¬ ощадитн.
Сбереженіе- бережіния. збережіння, кован-

ня.
Сбивать _ збивати. збити.
Сбивать ся _ збиватнся` збит нся, заблудитн,
змішатнся.

Сбивчнвость _ неясність. замішаиина.



СбІ-гвчі--івый _45_ СгруШ-іровать

Сбивчнвьтй.-о _ иеясннй.-о. безлодний.-о.
заплјгтанийго.

Сбиряніе _ збіраиня. збір.
Сбить нртнлнеріш _ перемоггй. збйти арматї.
Сблизкать си. сблизнть си _ зблизкати. иа-
блівкати. збпйзити. набпйзитнгся.

Сблизкеніе _ збпйзкеиня.
Сборнще _ зборище.
Сборка _ збіраиия.
Сборный _ збірний.
Сборный пункт _ збірний пункт.
Сбор _ збір. збірня.
Сбр од _ набрід. иаволоч.
Сбывать _ 1) збувати. збјітигся'. 2) спадати.
убјівати. їбјтти. збјіти.

Сб'йгать. сб'вяотть _ 1) збігати. збігтн'. З) спа-
дати. збігати'. З) утікати. втікати.

Свайиый _ пашзовйй.
Сваливать _ вапйти. звалззовати. повалйти.
Свашса _ 1) зваліоваиня: З) натовп. тйск'.

З) бійка. колотноча.
Сварка _ зварювання.
Свнр ной _ зварений. зліотований.
Сваи _ поля.
Свергать _ скидати. скинути. зіпкнјгти.
Сверзкеніе _ скидання. зпнкаиня.
Сверкать _ бпйскати. виблйскувати.
Сверленіе _ свердління.
Сверлнльный _ свердловий.
Сверлнть _ свердпйти. вер-тіти.
Сверло. сверл _ свердел. свердло.
Свертывнть _ 1) згортати. згортувати. згор-
ијгти: 2.) зкрј'чувати. зкрутйти. звертіти.

Сверху _ зверху. поверх.
Сверх _ над. надто. збільш; окрім. опріч.
Сверк м'Ьры _ над міру. надто. через верк.
Сверх силы _ над сйпу. через силу.
Сверх того _ окрім того.
Сверх чаяніи _ несподівано. зовсім неспо-
діваио.

Сверх'естественный _ надзвичайний.
Свииец _ свинецв.
Свидйзтель _ свідок.
Свидетельство _ свідоцтво. посвідчення.
Свист _ свист. посвист.
Свисток _ свйщик.
Свнгн _ 1) свйта. (сфосо сукно) сірмята. сі-
ряк'. 2) почет. почот.

Свиток _ сјіверток.
Свнхщгтьгсн _ звнкијгтигся. вйвикнутнгся.
Свобода _ свобода. воля.
Свободный- 1) свобідиий. вільний-о. 2) по-
вільний. віпьготний.

Свободошобнвый _ вішзиопзобиий.
Своднтв,І свестн _ зводити. звести. позво-
дити.

Сводный _ 1) збіриий; Е) зведений.
Свод _ 1) звід'. 2) збір. збірник; З) склепіння.
скпеп.

Своеволіе_ сваволя. самов оля. св авіпьство.
Своевременный.-о _ слјгшиий. часиий. вчас-

ний.-о_. у свій час.
Своеобр азный _ власний. питомий.
Своеручннй.-о _ власнорјґчнийго.
Свойствеиний.-о _ властивий.-о.
Свойство _ властйвіств. прикмета'. вдаиа.
натура.

Свор ачивать _ 1) повертати. повернјгти'.
2)звериїти.збочити.

Свыше _ она. Зверк.
Свйздущій _ знаіочий. свідомий. тямјдіий.
Св'І-зд'вніе _ відомість.
Свґіздгізніи о непрінтел'їэ: _ відомости про
супротйвника.

Свґіззкій _ св ізкий.
Сввясій в'Ётер _ колодний. зімний вітер.
Св'Ізтяніе _ св ітаиня.
Свазтильни _ ґиіт.
Свґізтнть _ св ітйт и.
Св'Ьтлобулнньтй _ половйй.
СвҐЬтлобурый _ ясиокаштанов атий.
Св'Ізтлогн'іздой _ світлогнідйй.
Св'Ьтловорнчневый _ рудоватий.
СвҐЬтлый _ ясний. вйдний.
Свтгізтопись _ світописв.
Світ _ світ.
Свйзча _ св іч а. свічка.
Связка _ 1) в`язка. (шипов декаду) ясмут.

(орос) в *язаика. (готовою-г) папуша; З) Шну-
рок. мотузок.

Свизиость _ зв *язь. зв'я'зиість.
Свизиый _ складнйй. зв`язнйй.
Связыватьси _ єднати.-ся. з`сдиатися.
Связь _ зв`язок. звязка. (а бъ-'ооо'Ю пов`я-
зина

Священик _ пен`отець1 священик. піп.
Сгадить _ спаскјгдити. спогаиити.
Сгараемость _ горвзчість. палкість.
Сторнемый _ горзочий. пагшйй.
Сторнніе _ горіння.
Сторнть _ папйтися. горіти. згоріти.
Сгибяніе _ згинания.
Сгибать _ гијгти. згинати.
Сгибиой _ гникйй. гиуткйй. гиучкйй.
Сгиб _ загиика. залом.
Стнщгть _ згйиути. пропасти.
Сгиивать _ згинвати. зогнйти.
Сгорича _ з горячї. з опалу.
Стромонсднть, сгр омозднть _ наваліовати.
накидати. копйчитн.

Струннровнть _ згурцватигся. згромадит и.
-ся. угрупуватигся. скјґшитигся.

СбІ-гвчі--івый _45_ СгруШ-іровать

Сбивчнвьтй.-о _ иеясннй.-о. безлодний.-о.
заплјгтанийго.

Сбиряніе _ збіраиня. збір.
Сбить нртнлнеріш _ перемоггй. збйти арматї.
Сблизкать си. сблизнть си _ зблизкати. иа-
блівкати. збпйзити. набпйзитнгся.

Сблизкеніе _ збпйзкеиня.
Сборнще _ зборище.
Сборка _ збіраиия.
Сборный _ збірний.
Сборный пункт _ збірний пункт.
Сбор _ збір. збірня.
Сбр од _ набрід. иаволоч.
Сбывать _ 1) збувати. збјітигся'. 2) спадати.
убјівати. їбјтти. збјіти.

Сб'йгать. сб'вяотть _ 1) збігати. збігтн'. З) спа-
дати. збігати'. З) утікати. втікати.

Свайиый _ пашзовйй.
Сваливать _ вапйти. звалззовати. повалйти.
Свашса _ 1) зваліоваиня: З) натовп. тйск'.

З) бійка. колотноча.
Сварка _ зварювання.
Свнр ной _ зварений. зліотований.
Сваи _ поля.
Свергать _ скидати. скинути. зіпкнјгти.
Сверзкеніе _ скидання. зпнкаиня.
Сверкать _ бпйскати. виблйскувати.
Сверленіе _ свердління.
Сверлнльный _ свердловий.
Сверлнть _ свердпйти. вер-тіти.
Сверло. сверл _ свердел. свердло.
Свертывнть _ 1) згортати. згортувати. згор-
ијгти: 2.) зкрј'чувати. зкрутйти. звертіти.

Сверху _ зверху. поверх.
Сверх _ над. надто. збільш; окрім. опріч.
Сверк м'Ьры _ над міру. надто. через верк.
Сверх силы _ над сйпу. через силу.
Сверх того _ окрім того.
Сверх чаяніи _ несподівано. зовсім неспо-
діваио.

Сверх'естественный _ надзвичайний.
Свииец _ свинецв.
Свидйзтель _ свідок.
Свидетельство _ свідоцтво. посвідчення.
Свист _ свист. посвист.
Свисток _ свйщик.
Свнгн _ 1) свйта. (сфосо сукно) сірмята. сі-
ряк'. 2) почет. почот.

Свиток _ сјіверток.
Свнхщгтьгсн _ звнкијгтигся. вйвикнутнгся.
Свобода _ свобода. воля.
Свободный- 1) свобідиий. вільний-о. 2) по-
вільний. віпьготний.

Свободошобнвый _ вішзиопзобиий.
Своднтв,І свестн _ зводити. звести. позво-
дити.

Сводный _ 1) збіриий; Е) зведений.
Свод _ 1) звід'. 2) збір. збірник; З) склепіння.
скпеп.

Своеволіе_ сваволя. самов оля. св авіпьство.
Своевременный.-о _ слјгшиий. часиий. вчас-

ний.-о_. у свій час.
Своеобр азный _ власний. питомий.
Своеручннй.-о _ власнорјґчнийго.
Свойствеиний.-о _ властивий.-о.
Свойство _ властйвіств. прикмета'. вдаиа.
натура.

Свор ачивать _ 1) повертати. повернјгти'.
2)звериїти.збочити.

Свыше _ она. Зверк.
Свйздущій _ знаіочий. свідомий. тямјдіий.
Св'І-зд'вніе _ відомість.
Свґіздгізніи о непрінтел'їэ: _ відомости про
супротйвника.

Свґіззкій _ св ізкий.
Сввясій в'Ётер _ колодний. зімний вітер.
Св'Ізтяніе _ св ітаиня.
Свазтильни _ ґиіт.
Свґізтнть _ св ітйт и.
Св'Ьтлобулнньтй _ половйй.
СвҐЬтлобурый _ ясиокаштанов атий.
Св'Ізтлогн'іздой _ світлогнідйй.
Св'Ьтловорнчневый _ рудоватий.
СвҐЬтлый _ ясний. вйдний.
Свтгізтопись _ світописв.
Світ _ світ.
Свйзча _ св іч а. свічка.
Связка _ 1) в`язка. (шипов декаду) ясмут.

(орос) в *язаика. (готовою-г) папуша; З) Шну-
рок. мотузок.

Свизиость _ зв *язь. зв'я'зиість.
Свизиый _ складнйй. зв`язнйй.
Связыватьси _ єднати.-ся. з`сдиатися.
Связь _ зв`язок. звязка. (а бъ-'ооо'Ю пов`я-
зина

Священик _ пен`отець1 священик. піп.
Сгадить _ спаскјгдити. спогаиити.
Сгараемость _ горвзчість. палкість.
Сторнемый _ горзочий. пагшйй.
Сторнніе _ горіння.
Сторнть _ папйтися. горіти. згоріти.
Сгибяніе _ згинания.
Сгибать _ гијгти. згинати.
Сгибиой _ гникйй. гиуткйй. гиучкйй.
Сгиб _ загиика. залом.
Стнщгть _ згйиути. пропасти.
Сгиивать _ згинвати. зогнйти.
Сгорича _ з горячї. з опалу.
Стромонсднть, сгр омозднть _ наваліовати.
накидати. копйчитн.

Струннровнть _ згурцватигся. згромадит и.
-ся. угрупуватигся. скјґшитигся.

СбнвчІ-івый _45_ Сгрутшровать

Сбнвчивыйго _ ненснийго. безладннй.-о.
заплј'таннй.-о.

Сбираніе _ збірання. збір.
Сбитъ артиллерію _ перемогтй. збйти армату.
Сблнжатьсн, сблизитьси _ зближати. на-
ближати. збш'їзити. набшїзитнгся.

Сближеніе _ зближення.
Сборище _ зборище.
Сборка _ збірання.
Сборный _ Збірний.
Сборный пункт _ збірний пункт`
Сбор _ збір. збірня.
Сбр од _ набрід. иаволоч.
Сбывать _ 1) збувати. збути-ся; 2) спадати.
убувати. убути, збути.

Сб'ізгать, сб'ізжать _ 1) збігати. збігти'. 2.) спа-
датн. збігати; З) утікати, втікатн.

Свайный _ папьовий.
Сваливать _ валйти. звапювати. поваітйтн.
Свалка _ 1) звалювання: 2) натовп. тиск;

З) бійка. колотнеча.
Сварка _ зварювання.
Сварной _ звареннй. злютований.
Свая _ папа.
Свергать _ скидати. скинути. зіпхнути.
Сверженіе _ скидання. зпнх аиия.
Сверкать _ блискати. вибшііскувати.
Сверленіе _ свердління.
Сверлнщный _ свердловнй.
Сверлить _ свердш'тти. вертітн.
Сверло, сверл _ св ордел` свердло.
Свертывать _ 1) згортати. згортувати. згор-
нути: 2) зкручувати. зкрутйтн. звертітн.

Сверху _ зверху. поверх.
Сверх _ над. надто. збішзш'. окрім. опріч.
Сверх м'Ьры _ над міру. надто. через верх.
Сверх силы _ над силу. через силу.
Сверх того _ окрім того.
Сверх чаянія _ несподівано. зовсім неспо-
дівано.

Сверх'естественный _ надзвичайний.
Свинец _ свинець.
Свнд'іѕтель _ свідок.
Свидізтельство _ свідоцтво. посвідчення.
Свнст _ свист. посвист.
Свисток _ свт'іщик
Свята _ 1) свита. (егідою стані/2) сірмнта. сі-
рйк'. 2) почет. почот.

Свиток _ суверток.
Свихиуть,-ся _ звихнутигся. вішихнутнгся.
Свобода _ свобода. воля.
Свободный_ 1) свобідний. вільний-о; 2) по-
вільний. вільтотний.

Свободолюбивый _ вільнолтобний.
Своднґь, свести _ зводити. звести. позво-
дити.

Сводный - 1) збірний; 2) зведений.
Свод _ 1) звід'. 2) збір. збірник; З) склепіння.
склеп.

Своеволіе_ сваволя. самов оля. свавільство.
Своевременный,-о _ слушннй. часиий. вчас-
инй.-о. у свій час.

Своеобразный _ власний. питомнй.
Своеручннйго _ власноручнийго.
Свойственний,-о _ властивий-о.
Свойства _ властісвість. прикмета'. вдача.
натура.

Сворачивать _ 1) повертати. повернути;
2) звернути, збочнти.

Свыше_ але. Зверх.
Св'Ьдущій _ знаючий. свідомий. тямучий.
Св'ізд'іѕніе _ відомість.
Св'Ьд'Ёніи о непр'штел'іѕ _ відомости про
супротивника.

Св'ізжій _ свіжий.
Св'Ьжій в'втер _ Холодний. зімний вітер.
Св'ізтаніе _ світання.
Св'Ьтильни _ ґніт.
Свґізтить _ світвти.
Св'Ьтлобуланый _ половий.
Св'ізтлобурый _ яс иокаштанов атий.
Св'іѕтлогн'іѕдой _ світлогніш'тй.
Св'ізтлокоричневый _ рудоватнй.
Св'ізтлый _ тісний. винний.
Свгіѕтопись _ світопись.
Св'ізт _ світ.
Св'ізча _ свіча. свічка.
Связка _ 1) в'Язка. (нім-пак. палацу) экмут.

(дров) в 'Язанка (тюпшшг) папуша; 2) шну-
рок. мотузок

Связность _ зв 'язь. зв `Язність.
Связный _ складний. зв`5ізнйй.
Связьтваться _ єднати.-ся. з`єднатися.
Связь _ зв`язок. звїтзка. (є бі'гјові) повн-
зина

Священик _ пан`отець. священик. піп.
Сґаднть _ спаскј/дити. споганити.
Сґараемостъ _ ґорточість. палкість.
Сґораемый _ горточий. палкий.
Сгораніе _ горіння`
Сґорать _ палитися. горітн. згорітн.
Сґнбаніе _ згинання.
Сгибать - гнути. згинати.
Сгибной _ гинкйй. гнуткйй, гнучкйй.
Сґиб _ затннка. залом.
Сґинуть _ зп'тнути. пропастн.
Сгннвать _ згниватн. зотнити.
Сгоряча _ з горячу. з оналу.
Сґромождать, сгромоздить _ навалювати.
накидати. кош'тчити.

Струпироватъ _ зтуртуватигся. згромадити.
-ся. угрупувати.-ся. снј'ттитигся.



Сгущать _45_ Скорость

Сгущять _ згущнтн, густітн1 густіщнтн.
Сднняться _ 1) здаееітнсн, піццннетнсн; 2) зде-
тнсн, ніддетнсн.

СДянлннять _ зденліоннтн, стйскуентн, зда-
вйт н, стйснутн.

Сдятечный _ прнзнеченнй до здечі.
Сднтчнк _ зднвець.
СДячя _ здав йння. здеча.
Сдячя нестя _ здеча бекету.
Сднянннть _ подноітн, педвеятн.
Сдяшять _ зсуеетн, зсунутн, зрјі'шнтн. но-
сјгнутн.

Сдернснвнть _ 1) вндерзкуватн, внтрнмнтн,
здерзкетн', 1) сннннтн, нпнннтн. зупннйтн,
знтрнмеітн.

Сдер зкннность _ здерзклне ість, зтрймнність.
Сдерзкннный _ здернспнннй, зтрймнннй.
Сдґізлнть ся _ зробт'їтн,-сн,
Сдґізлнть нозмозкннм _ умокстнент н.
Сдґізлннный _ зроблений.
Сегмент _ сегмент, окреець, відрізок.
Сейчнс _ зернз.
Секретныйго _ секретнніїіго¬ тейннй, тайм-
ннй,-о, тнемнйчнйго.

Секр етное место _ тайнйк, псгтейнйтгц
Секрет _ секрет. тейність', нотайннк.
Сектор пбстр'Ёля _ сектор обстрілу.
Сельдь _ оселедець.
Семейный _ сімейний, семейннй.
Семья _ сім`н, сем`н.
Сентябрь _ вересень, сентябрь.
Сербія _ Сербін.
Серб _ сербнн.
Серднтый _ серднтнй, гнівннй.
Сердце _ серце.
Сердцевннн-осередок, осереДдН. стрйзкень.
Серебрянный _ срібннй, срібннннй.
Серебристый _ сріелкстнй, сріблнстнй.
Серебро _ срібло.
Середннн _ середннн, промінсксн.
Сернпнндный _ серноветнй.
Серьезно _ 1) понезкно; 1".)спрйеді5 впреівді,
нкеспрнкскн.

Серьезность _ понезкність. стнтечність.
Серьезный _ ноеезкннй, стнтечннй, сер `йез-
ннй.

Сзкнто _ стцсло.
Сясятый _ стйсляй.
Сзкнмнемый _ стнскельннй.
Сзкнмнніе, сзкнм _ стнс, стнск, стітсненнн.
Снгннлнст _ сіґннлістн, гаслоннй.
Снгнял _ сігнйлч гесло, знак.
Снгннльннн ракета - сіґнельна, гаслове
ракети.

Снгняльный _ сіґнельннй, гяслбейй.
Снгннлізнцін _ сіґналізецін.

Снлн _ скла, міць, сннге.
Воснннн снлн _ нійськене потјггн.

Снлнтьсн _ снлкуе ет нсн, змнгеітнсн, немате-
тнсн.

Снлузт _ ебрнс.
Снльно _ дузке. снльнс1 еетшкін.
Снльный _ 1) сйльняй1 Щеннй, міцннй, по-
тјокннй', З) могјгчнй. Дјгзкнй, потј'зкннй.

Снмметрнческій _ сіметрйчннй.
Снстемнтнческій _ сіст емнтт'тч ннй.
Снфнлнс _ пренці.
Снфнлнтнк _ прннціонетнй.
Скнкнть _ скакетн, плнгетн, стрнбетн.
Скнлн _ скелн.
Скнлнстый _ скелнстнй.
Скнмьн _ лева, ленкн.
Скннднл _ бешнет.
Сннт _ спуск, згір11н,§*бі11, спокйлість. скнт,
скнл.

Скнтьшнть _ згортетн, зннветн.
Скнчок _ скік¬ стрнбч ейстрнб.
Снншннять _ зрізуентн неінкось. скісно.
Сквнзкннн _ Щілнна., Шперн, Шкнлјгбннн.
Сквнзкнстьтй _ діркув ет нй, дірчестнй.
Скнозной _ скрізнцй, крізнйй.
Сквозь _ кріз, нроз, Через.
Скелет _ кістнк, шкелет, снасть.
Снлядечный _ склндннй, складений.
Скнд _ склад. мнґеіз нн, ґнмнзен.
Складьпзнть _ 1) скпедетн, склестн; 2) згор-

тйтн1 згорнјгтн.
Склоненіе _ покцлість, скнл.
Склонность _ скйньність, неккпьність, кіть,
окетн.

Склон _ снед. пекйл.
Склон горы _ Чдігзтбічч спід¬ некнл горн, ре-

брб гсрй.
Снленятьгся _ ннкнлнтн, скнлйтн, ннгннетн,
склоннтнгсн.

Скобн _ скебн, скебкн, (коло ееереєїг) кннмкн.
Скобель _ скебель, струг.
Скользнть _ скензктн,-сн, сконзнјгтнгсн.
Скользн _ пекеезом. непеезом.
Скользкій _ скевзькнй, слйзь нйй.
Сколько _ скількн, кілько.
Скомнндовнть _ детн резкнз.
Скопнр снять _ сконііонеітн.
Скопленіе _ скјгтіеннн, згроме'щзкеннн, стее-
пнще. тнск.

Сконлнть _ збіретн, прнкопнтн.
Сконнтьсн _ згромеднтнсн, скупчнтнсн.
Скоро _ скеро, шецдко, прјгдко. Хјгтко.
Скороннсь _ скорепнс.
Скоростр'йльный _ скоро стрілъннй.. скоро-
нкнкнй.

Скорость _ скерість, швндкість, нрјґдкість.

Сгущать _45_ Скорость

Сгущять _ згущнтн, густітн1 густіщнтн.
Сднняться _ 1) здаееітнсн, піццннетнсн; 2) зде-
тнсн, ніддетнсн.

СДянлннять _ зденліоннтн, стйскуентн, зда-
вйт н, стйснутн.

Сдятечный _ прнзнеченнй до здечі.
Сднтчнк _ зднвець.
СДячя _ здав йння. здеча.
Сдячя нестя _ здеча бекету.
Сднянннть _ подноітн, педвеятн.
Сдяшять _ зсуеетн, зсунутн, зрјі'шнтн. но-
сјгнутн.

Сдернснвнть _ 1) вндерзкуватн, внтрнмнтн,
здерзкетн', 1) сннннтн, нпнннтн. зупннйтн,
знтрнмеітн.

Сдер зкннность _ здерзклне ість, зтрймнність.
Сдерзкннный _ здернспнннй, зтрймнннй.
Сдґізлнть ся _ зробт'їтн,-сн,
Сдґізлнть нозмозкннм _ умокстнент н.
Сдґізлннный _ зроблений.
Сегмент _ сегмент, окреець, відрізок.
Сейчнс _ зернз.
Секретныйго _ секретнніїіго¬ тейннй, тайм-
ннй,-о, тнемнйчнйго.

Секр етное место _ тайнйк, псгтейнйтгц
Секрет _ секрет. тейність', нотайннк.
Сектор пбстр'Ёля _ сектор обстрілу.
Сельдь _ оселедець.
Семейный _ сімейний, семейннй.
Семья _ сім`н, сем`н.
Сентябрь _ вересень, сентябрь.
Сербія _ Сербін.
Серб _ сербнн.
Серднтый _ серднтнй, гнівннй.
Сердце _ серце.
Сердцевннн-осередок, осереДдН. стрйзкень.
Серебрянный _ срібннй, срібннннй.
Серебристый _ сріелкстнй, сріблнстнй.
Серебро _ срібло.
Середннн _ середннн, промінсксн.
Сернпнндный _ серноветнй.
Серьезно _ 1) понезкно; 1".)спрйеді5 впреівді,
нкеспрнкскн.

Серьезность _ понезкність. стнтечність.
Серьезный _ ноеезкннй, стнтечннй, сер `йез-
ннй.

Сзкнто _ стцсло.
Сясятый _ стйсляй.
Сзкнмнемый _ стнскельннй.
Сзкнмнніе, сзкнм _ стнс, стнск, стітсненнн.
Снгннлнст _ сіґннлістн, гаслоннй.
Снгнял _ сігнйлч гесло, знак.
Снгннльннн ракета - сіґнельна, гаслове
ракети.

Снгняльный _ сіґнельннй, гяслбейй.
Снгннлізнцін _ сіґналізецін.

Снлн _ скла, міць, сннге.
Воснннн снлн _ нійськене потјггн.

Снлнтьсн _ снлкуе ет нсн, змнгеітнсн, немате-
тнсн.

Снлузт _ ебрнс.
Снльно _ дузке. снльнс1 еетшкін.
Снльный _ 1) сйльняй1 Щеннй, міцннй, по-
тјокннй', З) могјгчнй. Дјгзкнй, потј'зкннй.

Снмметрнческій _ сіметрйчннй.
Снстемнтнческій _ сіст емнтт'тч ннй.
Снфнлнс _ пренці.
Снфнлнтнк _ прннціонетнй.
Скнкнть _ скакетн, плнгетн, стрнбетн.
Скнлн _ скелн.
Скнлнстый _ скелнстнй.
Скнмьн _ лева, ленкн.
Скннднл _ бешнет.
Сннт _ спуск, згір11н,§*бі11, спокйлість. скнт,
скнл.

Скнтьшнть _ згортетн, зннветн.
Скнчок _ скік¬ стрнбч ейстрнб.
Снншннять _ зрізуентн неінкось. скісно.
Сквнзкннн _ Щілнна., Шперн, Шкнлјгбннн.
Сквнзкнстьтй _ діркув ет нй, дірчестнй.
Скнозной _ скрізнцй, крізнйй.
Сквозь _ кріз, нроз, Через.
Скелет _ кістнк, шкелет, снасть.
Снлядечный _ склндннй, складений.
Скнд _ склад. мнґеіз нн, ґнмнзен.
Складьпзнть _ 1) скпедетн, склестн; 2) згор-

тйтн1 згорнјгтн.
Склоненіе _ покцлість, скнл.
Склонность _ скйньність, неккпьність, кіть,
окетн.

Склон _ снед. пекйл.
Склон горы _ Чдігзтбічч спід¬ некнл горн, ре-

брб гсрй.
Снленятьгся _ ннкнлнтн, скнлйтн, ннгннетн,
склоннтнгсн.

Скобн _ скебн, скебкн, (коло ееереєїг) кннмкн.
Скобель _ скебель, струг.
Скользнть _ скензктн,-сн, сконзнјгтнгсн.
Скользн _ пекеезом. непеезом.
Скользкій _ скевзькнй, слйзь нйй.
Сколько _ скількн, кілько.
Скомнндовнть _ детн резкнз.
Скопнр снять _ сконііонеітн.
Скопленіе _ скјгтіеннн, згроме'щзкеннн, стее-
пнще. тнск.

Сконлнть _ збіретн, прнкопнтн.
Сконнтьсн _ згромеднтнсн, скупчнтнсн.
Скоро _ скеро, шецдко, прјгдко. Хјгтко.
Скороннсь _ скорепнс.
Скоростр'йльный _ скоро стрілъннй.. скоро-
нкнкнй.

Скорость _ скерість, швндкість, нрјґдкість.

Стущать _46_ Скорость

Сгущать _ згущати. густіти. іустіщати.
Сдаваться _ 1) здаватися. піддаватися; 2) зда-
тися. піддатися.

Сдавливагь _ здавлюватн. стискувати. зда-
вити. стиснути.

Сдагочный _ призначений до здачі.
Сдатчик _ здавець.
Сдача _ здавання. здача.
Сдача поста _ здача бекету.
Сдваивать _ подвоіти. подвоити.
Сдвшатъ _ зсувати. зсунути. зрушити. по-
суиути.

Сдерживать _ 1) видержувати. витримати.
здержати'. 2) спинити. впинати. зупинити.
затримати.

Сдержанность _ здериспивість. зтримаиість.
Сдержаииый _ здёржливнй. зтримаиий.
СдгЬлатьсл _ зробити.-ся.
Сд'Ьлать возможным _ уможггив ити.
Сд'Ьлаииый _ зроблений.
Сегмеит _ сегмент. окраєць. відрізок.
Сейчас _ зараз.
Секретный.-о _ секретний.-о. тайний. таём-
ний.-о. таємничий-0.

Секр етиое м'ізсто _ тайник. потайиик.
Секрет _ секрет. тайність; потайник.
Сектор обстр'ізла _ сектор обстрілу.
Сельдь _ оселедець.
Семейный _ сімейний. семейний.
Семья _ сім`а. семи
Сентябрь _ вересень. сентнбрь.
Сербія _ Сербія.
Серб _ сербии.
Сердитый _ сердитий. гнівний.
Сердце _ серце.
Сердцевииа-осередок. осереддя. стрижень.
Серебрпнный _ срібний. срібнаний.
Серебр истый _ сріблистий. сріблистий.
Серебро _ срібло.
Середина _ середина. проміиокя.
Серповидиый _ серповатнй.
Серьезно _ 1) поважно; 2) справді. вправді.
навспражки.

Серьезность _ поважність. статечиість.
Серьезньтй _ пов ажний. статечний. сер `йоз-
ний.

Сжаго _ стисло.
Сжагый _ стислий.
Сжимаемый _ стискальиий.
Сжиманіе, сжим _ стис. стиск. стиснения.
Сигиалист _ сіґналіста. гасловий.
Сигиал _ сіґиал. гасло. знак.
Сигиальиая ракета _ сіґиальиа. гаслова
ракети.

Сигиальный _ сіґнальний. гасловий.
Сигналізація _ сігиалізація.

Сила _ сила. міць. снага.
Военная сила _ військова потуга.

Силигьси _ силкув атися. змагатися. намага-
тися.

Силузт _ обрис.
Сильно _ дуже. сильно. вельми.
Сильиый _ 1) сильний. дужий. міцний. по-
тужннй'. 2) могучий. дужий. потужний.

Симметрическій _ сіметричний.
Систематическій _ сістематичний.
Сифилис _ пранці.
Сифилитик _ праицюватнй.
Скакать _ скакати. плигати. стрибати.
Скала _ скеля.
Скалистый _ скелистнй.
Скамьл _ лава. лавка.
Скандал _ бёшкет.
Скат _ спуск. згірря. убіч. спохилість. скат,
схил.

Скатьшать _ згортати. звивати.
Скачок _ скік¬ стриб. вистриб.
Скашивать _ зрізувати иавкось. скісио.
Скважииа _ Щілина. шпара. шкалубииа.
Скважистый _ діркуватий. дірчастий.
Сквозиой _ скрізиий. крізиий.
Сквозь _ кріз. проз. через.
Скелет _ кістак. шкелет. снасть.
Складочный _ складний. складовий.
Скад _ склад. магазин. ґамазёя.
Складывать _ 1) складати. скласти; 2) згор-
тати. згорнути.

Склоненіе _ похилість. схил.
Склониость _ схильність. начипьність. хіть.
охата.

Склои _ спад. похил.
Склои горы _ їзбіч. спід. похил гори. ре-

бро гори.
Склонять,-ся _ иахилатн. схилити. нагииати.
сютонити.-ся.

Скоба _ скоба. скабка. (коло дверей) кламка.
Скобель _ скобель. струг.
Скользить _ сковзати.-ся. сковзнутигся.
Скользп _ псковзом. поповзом.
Скользкій _ сковзький. слизь кий.
Сколько _ скільки. кілько.
Скомандовать _ дати розказ.
Скопир овать _ скопіювати.
Скопленіе _ скупчення. згромашкеиня. стов-
пище. тиск.

Скоплять _ збірати. прикопити.
Скопиться _ згромадитися. скупчитися.
Скоро _ скоро. швидко. прудко. Хутко.
Скоропись _ скоропис.
Скоростр'Ёльиый _ скоростріпьний. скоро-
палкий.

Скорость _ скорість. швидкість. прудкість.



Скоротечньпїі _ Смоньии

Скор отечный _ бистроплиииий.
Скор оиод _ оігјги.
Скорый _ скорий. швидкий. моториий.
Скор'Ёе- Швидчс. скоріше. скоріш. мсрщій.
кїтчій.

Стсос _ косотор. агірри.
Стсот _ тов ар. скот. скотииа.
Скошенный пак _ скошсиий утор.
Скр ебннца _ скрсбиица. с(ш)крсо'ло.
Скр ебок _ с{Ш)крсбачка.
Скр ещнвать, скрестнть _ згорнути. скла-
сти иавкрсст. скршкувати.

Скрывать, скр ьттьсн _ 1) иовати. вико-
вувати. крити. скрити. ааковати'. 2.) таіти.
крити. ков ати.-си.

Скрытность _ скритість. тайиість.
Стсрьттиьтй.-о _ 1) аакритиийго'. З) потай-
иий. нотаймиий. потай. нотайці. таймиий.

Скрыт _ нокороика. нотайиик.
Скр'вна _ 1) скріна. аакріна; Е) підпис.
ств ержении.

Стср'ізнлить _ 1) скрінлити. кріпити. акріп-
лити. уміцнатнЧ аміцитовати'. Е) свідчити.
ств срдити підписом.

Скудность _ скудота. исстаток.
Скудный _ алидсииий.
Скука _ иудъга. иуда.
Скучный _ иудиий. марјгдиий.
Слабо _ 1) слабко; Е) помалу. поволі.
Слабость _ слаоість. исдјокиість. мливість.
Слава _ слава.
Славный - славиий. славотиий. славјтт иий.
Славииии _ слав*аиии.
Славннскій _ слав'*ииський.
Слагать _ складати. укладати. алоисити.
скласти.

Слатить _ знизити. вилазити.
Сламывать _ виламувати. аламувати. роз-
ломувати.

Слать. носнлать _ слати. посилати.
Слегка _ злогка. лстоиько'. троки. почасти;
иватком.

Слесарнан _ слюсарии.
Слесарскій _ слтосарський.
Слесарь _ слтосарь.
Слтшать.-си _ 1) вливати. нсрсливати'. 2) ви-
ливати. злити.

Слнв _ спад. снадаиии.
Слитио _ вкїні. разом.
Слнчать _ рівиити. нрирівиити. арівиити.
Слиштсом _дјокс. иадто. занадто. через край.
Словесно _ словосио. иа словах.
Словесный _ словосиий. јгстиий.
Слово _ слово; річ. мова.
Словно _ мовлив. иачс. буцім. иіби-то.
Сложность _ складність.

Сложный _ складиий'. складчастий.
Слой _ Шар. рад. ворства. всркиик. снідиик.
Слом _ злом.
Служба _ служба,
Служебный _ службовий.
Служебный билет _ служб овий оілот.
Служнтель _ служебннк.
Служнть _ слуисити. слугувати.
Слуховой _ слуковий.
Слук- слух.
Случай _ случай. окааіи. иагода. випадок.
трапјтиок; пригода. припадок.

Случайно _ случаем. випадкові. нринадко-
во. випадково.

Случайность _ випадковість. иагода.
Сльтшать _ Чутнъ Чув ити. учуватн.
Слышно _ чутнЧ Чутно.
Слышный _ чјгтиий.
Стгізідить _ 1) слідити: З.) слідкувати. сто-
Жити. иаглидати. пишиувати. аорити.

Стгйдоиаиіс _ прокід1 нсрскід.
Стгізядоиатсшь _ слідчий.
СШЬДовательно _ значить, ссо-то. виходить.
Стгйдоиать _ 1) іти. слідкувати. примув ати'.

2) наступати; З) иаложати. випадати.
Сл'Ёдом -у слід. слідом. слідком.
Стгйдствіо _ 1) наслідок. добјток; Е) вивід;

З) слідство.
СІгвдуемый _ иалсжиий. иалсисистий. иа-
лсисачий. нрииалоисиий.

Сдгвдутошій _ иастјиниий. Настунаточий. слі-
дуточий.

Слид _ слід. трона.
Сл'Ьтать _ гтлааити. аліати. скодити.
Сл'Ёпок _ алінок. вилінок. витиск'. відбиток
Слипии печатей _ одоиток. виліпок печа-
тнй.

Слтода _ блисиик. олс ст иик.
Слнкоть _ сликота. сльота. илика.
Смазка _ 1) маааиии; Е) омаста¬ мааило. шма-
ровидло.

Смазьтиать _ мааати. мастити. вимазати.
Смежность _ суміжство.
Смежныйго _ суміжннй, суменшнй, сумеж
суміж.

Смекалка _ дотадка.
Смеркатьсн _ сутенітн1 примсркати. при-
моркиути.

Смертность _ смортиість. смсртольиість.
Смортоиосиьтй _ смсртольиий. смсртодай-
иий.

Сметка _ догадливість.
Смогти. смочь _ могти. амогти.
Смола _ смола. (біла) ткивица.
Смошсать-аамовкати.стщатидамовкиути.
Смольии _ майдаи.

Скоротечньпїі _ Смоньии

Скор отечный _ бистроплиииий.
Скор оиод _ оігјги.
Скорый _ скорий. швидкий. моториий.
Скор'Ёе- Швидчс. скоріше. скоріш. мсрщій.
кїтчій.

Стсос _ косотор. агірри.
Стсот _ тов ар. скот. скотииа.
Скошенный пак _ скошсиий утор.
Скр ебннца _ скрсбиица. с(ш)крсо'ло.
Скр ебок _ с{Ш)крсбачка.
Скр ещнвать, скрестнть _ згорнути. скла-
сти иавкрсст. скршкувати.

Скрывать, скр ьттьсн _ 1) иовати. вико-
вувати. крити. скрити. ааковати'. 2.) таіти.
крити. ков ати.-си.

Скрытность _ скритість. тайиість.
Стсрьттиьтй.-о _ 1) аакритиийго'. З) потай-
иий. нотаймиий. потай. нотайці. таймиий.

Скрыт _ нокороика. нотайиик.
Скр'вна _ 1) скріна. аакріна; Е) підпис.
ств ержении.

Стср'ізнлить _ 1) скрінлити. кріпити. акріп-
лити. уміцнатнЧ аміцитовати'. Е) свідчити.
ств срдити підписом.

Скудность _ скудота. исстаток.
Скудный _ алидсииий.
Скука _ иудъга. иуда.
Скучный _ иудиий. марјгдиий.
Слабо _ 1) слабко; Е) помалу. поволі.
Слабость _ слаоість. исдјокиість. мливість.
Слава _ слава.
Славный - славиий. славотиий. славјтт иий.
Славииии _ слав*аиии.
Славннскій _ слав'*ииський.
Слагать _ складати. укладати. алоисити.
скласти.

Слатить _ знизити. вилазити.
Сламывать _ виламувати. аламувати. роз-
ломувати.

Слать. носнлать _ слати. посилати.
Слегка _ злогка. лстоиько'. троки. почасти;
иватком.

Слесарнан _ слюсарии.
Слесарскій _ слтосарський.
Слесарь _ слтосарь.
Слтшать.-си _ 1) вливати. нсрсливати'. 2) ви-
ливати. злити.

Слнв _ спад. снадаиии.
Слитио _ вкїні. разом.
Слнчать _ рівиити. нрирівиити. арівиити.
Слиштсом _дјокс. иадто. занадто. через край.
Словесно _ словосио. иа словах.
Словесный _ словосиий. јгстиий.
Слово _ слово; річ. мова.
Словно _ мовлив. иачс. буцім. иіби-то.
Сложность _ складність.

Сложный _ складиий'. складчастий.
Слой _ Шар. рад. ворства. всркиик. снідиик.
Слом _ злом.
Служба _ служба,
Служебный _ службовий.
Служебный билет _ служб овий оілот.
Служнтель _ служебннк.
Служнть _ слуисити. слугувати.
Слуховой _ слуковий.
Слук- слух.
Случай _ случай. окааіи. иагода. випадок.
трапјтиок; пригода. припадок.

Случайно _ случаем. випадкові. нринадко-
во. випадково.

Случайность _ випадковість. иагода.
Сльтшать _ Чутнъ Чув ити. учуватн.
Слышно _ чутнЧ Чутно.
Слышный _ чјгтиий.
Стгізідить _ 1) слідити: З.) слідкувати. сто-
Жити. иаглидати. пишиувати. аорити.

Стгйдоиаиіс _ прокід1 нсрскід.
Стгізядоиатсшь _ слідчий.
СШЬДовательно _ значить, ссо-то. виходить.
Стгйдоиать _ 1) іти. слідкувати. примув ати'.

2) наступати; З) иаложати. випадати.
Сл'Ёдом -у слід. слідом. слідком.
Стгйдствіо _ 1) наслідок. добјток; Е) вивід;

З) слідство.
СІгвдуемый _ иалсжиий. иалсисистий. иа-
лсисачий. нрииалоисиий.

Сдгвдутошій _ иастјиниий. Настунаточий. слі-
дуточий.

Слид _ слід. трона.
Сл'Ьтать _ гтлааити. аліати. скодити.
Сл'Ёпок _ алінок. вилінок. витиск'. відбиток
Слипии печатей _ одоиток. виліпок печа-
тнй.

Слтода _ блисиик. олс ст иик.
Слнкоть _ сликота. сльота. илика.
Смазка _ 1) маааиии; Е) омаста¬ мааило. шма-
ровидло.

Смазьтиать _ мааати. мастити. вимазати.
Смежность _ суміжство.
Смежныйго _ суміжннй, суменшнй, сумеж
суміж.

Смекалка _ дотадка.
Смеркатьсн _ сутенітн1 примсркати. при-
моркиути.

Смертность _ смортиість. смсртольиість.
Смортоиосиьтй _ смсртольиий. смсртодай-
иий.

Сметка _ догадливість.
Смогти. смочь _ могти. амогти.
Смола _ смола. (біла) ткивица.
Смошсать-аамовкати.стщатидамовкиути.
Смольии _ майдаи.

Скоротечный -4 к _ Смольия

Скор отечный _ бистропшїиний.
Скор оход _ бігуи.
Скорый _ скорий, швидкий. моторний.
СкоргЬе-швидче. скоріЩе, скоріш, мерщій.
хутчій.

Скос _ косогор. згірря.
Скот _ товар, скот, скотина.
Скошенный паз _ скошеиий утор.
Скр ебница _ скребииця. с(ш)кребло.
Скр ебок _ с(ш)кребачка.
Скр ещивать, скрестить _ згорнути, скла-
сти навхрест. скрижувати.

Скрывать, скр ытъся _ 1) ховати, вихо-
вувати. Крити. скрити, заховати', 2) таіти,
крити` хов ати,-ся.

Скрытиость _ скрт'гтість, тайність.
Скрытиьгй,-о - 1) закритиий,-о; 2) потай-

ит'гй. потаёмний, потай. потайці, таёмиий.
Скрыт _ похоронка. потайиик.
Скр'впа _ 1) скріпа, закріпа; 2) підпис.
ств ерження.

Скр'ізплить _ 1) скріплйти. кріпити, зкріп-
лати, уміцняти. зміцнювати: 2) свідчити,
ств ердитн підписом.

Скудность _ скудота. иестаток.
Скудный _ злиденний.
Скука _ нудъга. нуда.
Скучный _ нудний, марудиий.
Слабо _ 1) слабко: 2) помалу, поволі.
Слабость _ слабість. недужність. млавість.
Слава _ слава.
Славный _ славиий, славетний. славутний.
Славяиии _ слав 'яни'и
Славянскій _ слав`ьінський
Слагать _ складати. укладати. зложйти,
скласти.

Слазшъ _ злазити, вилазити.
Сламывать _ виламуватн, зламувати, роз-
ломувати.

Слать, посилать _ слати. посилати.
Слегка _ злегка. легенько; трохи, почасти;
хватком.

Слесарная _ слюсария.
Слесарскій _ слюсарський.
Слесарь _ слвосарь.
Слгшатъ,-ся _ 1) вливати, переливати'. 2) ви-
ливати. злити.

Слив _ спад, спадання.
Слнтио _ вкупі, разом.
Сличать _ рівнати. прирівиати. зрівняти.
Слишком-дуже, надто, занадто, через край.
Словесно _ словесио, на словах.
Словесный _ словесний. устний.
Слово _ слово; річ, мова.
Словно _ мовлвв, наче. буцім, ніби-то.
Сложность _ складність.

Сложиый _ складний; складчастий.
Слой _ шар. ряд` верства` верхийк, спідиик.
Слом _ злом.
Служба _ служба.
Служебиый _ службовий.
Служебиый билет _ службовий білёт.
Служитель _ служебник.
Сщокнть _ служити, слугувати.
Слуховой _ слуховий.
Слух _ слух.
Случай _ случай, оказія, нагода. випадок,
трапуиок; пригода, припадок.

Случайио _ случаєм. випадком. припадко-
во, випадково.

Случайиость _ випадковість, нагода.
Слышать _ чути, чувати, учувати.
Слышно - чути, чутно.
Слышный _ чутиий.
Сл'вдить _ 1) слідити'. 2) слідкувати, сте-
жити. наглядати. пилъиувати, зорйти.

Сл'Ёдованіе _ прохід, перехід.
Сл'йдоватеш _ слідчий.
Сл'Ьдовательно _ значить` себ-то. виходить.
Сдгидовать _ 1) іти. ствдкувати, прямувати',

2) наступати; З) належати, випадати.
Сл'Ёдом _у слід, слідом, слідком.
Сл'Ьдствіе _ 1) наслідок, добуток; 2) вивід".

З) слідство.
Сл'іздуемый _ належний. иалеж'истий. на-
лежачий, принале'жний.

Сл'іздующій _ наступний. наступаючий. слі-
дуючнй.

Сл'ізд _ слід. тропа.
Сл'Ёзать _ злазити, злізтн` сходити.
Сл'впок _ зліпок, виліпок, витиск; відбиток
Сл'ізпки печатей _ одбиток, ви'ліпок печа-
тий.

Сшода _ блнснак, бле стнак.
Слякоть _ слякота, сльота. хлака.
Смазка _ 1) мазания; 2) омаста, мазило, шма-
ровидло.

Смазывать _ мазати. мастйт и. вт'тмазати.
Смежиость _ суміжство.
Смежныйго _ суміжиий, сумежиий, сумеж,
суміж.

Смекалка _ догадка.
Смеркаться _ сутеніти. примеркати. при-
меркиути.

Смертность _ смертність, смертельність.
Смертоносний _ смертельиий. смертодай-
ний.

Сметка _ догадливість.
Смогти, смочь _ могтіг. змогти.
Смола _ смола. (блин) живіщя.
Смолкигь _замов кати, стих ати, замовкиути.
Смольни _ майдан.



Смоткв _48_ Совпядать

Смотвн _ змотувяння.
Смотрнтоль тоспнтяля _Дотлядич звшпн-
тилем.

Смотр _ огляд.
Смотр'вть _ 1) тлядіти. спотлядитн'. Е) огля-
дитн. озиритн.

Смутя _ бвпимутство. колотнечв. розрук.
Смутньтй.-о _ неисннй.-о. невиризний.-о.
Смущнть_~он _ мі1питн.-ся. зяморочитнся.
Смыннть _ зісдннитн. злучити. зводити.
Смьнсяніе- злукя. злучення. зведення.
Смьтсяніе невязтсн _ злучення нев изкн. до-
в изкя.

Смыолнть _ тймнтн. розуміти.
Смьтслящій _ тямучнй. тямущнй.
Смысл _ тими. тимкв. розуміння.
Смьтшленнос'ть _ тямучість. спритність.
См'ізлооть _ сміливість. смілість. відвитв.
відввзкність.

Свгізльтй _ смілнй. сміливий. віпвиэкний.
См'ізлъчятс _ смілнй. небоин.
См'ізня _ зміни. звмінв.
Смтізня стр ҐІзлзкоиой линіи _ зміни стрілець-
кої линії.

См'ізннть _ змінити. переміняти.
См'врнвнтв _ міряти. зміритн.
См'воь _ мішвнинв. мішвниця.
См'ізтн _ обракунок. розрякувиння. кошто-
рис.

Свгйть _ смітн. посміти.
Смнтонно _ звмішяння. сполок. веремія.
Свгйщеніе _ зміщення.
Сннбжнть _ постячити. внстнчитн. нвдйтн.
Снябзкеніе _ по ствчиння. вистнчиння.
Снярш _ зверху. з'околу. зовні.
Сннрнд _ рнштунок. зняряд.
Сияриисять _ знярязкитн. нврязкити. споря-
яситн. риктувитн. рештувити. знярядити.
зрядитн.

Сняриясетне _ снврйяокення. спорядження.
Сннотъ _ снясть. спривв. знаряддя.
Снячяля _ попереду. спершу. наперед. спо-
нитку.

Синзу _ знизу. зі споду. спід. споду.
Снимять _ знімвтн. здіймитн. зняти.
Сннмять с передня _ здіймитн тармиту з
передки. р озколесовуввт н.

Снимок _ знімок. знимок; список.
Сннскодительный _ поблизкпнвий. вибив-
ливнй.

Сннскодить _ зкоднтн. зікодитн.
Сннскоисценіе _ полетк1сть'. потуриння.
Сновн _ знов. знову ізнов.
Снор овнн _ 1) приноровлення. пристосувин-
ня. прилвштувиння'. Е) зручність. сприт-
н1сть.

Сноонть _ 1) зносити. переносити; З.) зтер-
піти. витерпітн'. З) склядитн. скинути.

Снурч _ Шнур. шнуров
Сн'ізг _ сніт.
Сн'вщньін _ снпкний.
СннтіоІ с переднов _ здійминня з передк1в.
Сннтіо тер они позиніи _ знимок позіціі. ня-
рнсувйння Шкіців позіціі.

Снять лятерь _ звинутн тябор.
Собоо'вдовнніо- розмови. оесідв.
Соонрнніо _ збірйння. збір.
Собір ятелъный _ збірннй. зборов ий.
Собнрнтьгон _ 1) збіритн.-ся. нв-. вн-. по-
збіритн. зтромиднти. сиупнти. скупчитн'.
Е) внрязкитн. виряднти.-ся.

Соблязннтепьньтй _ спокуслнвнй. знидний.
знвдливий.

Соблазн _ спокуси. скусв. споьушення.
Соблазнять _ сповушйтн. знидркуввтн.
Собшоднть, ообшоотн _ внповнитн. спов-
нйтн. дотлядити. берегти. зберетитн'. до-
Дерзквтнгуввти.

Собшодеиіе _ виповнення. викониння'. до-
Дерзквння.

Собряніе _ 1) зібриння'. збір. збірки. збіро-
ниця; 2.) об орнще. громидв. гурт.

Собственно _ влисне. симе. влистиве.
Соботвонноргіныііго _ свморузтннй. влясно-
ручний.-о.

Собственный _ влисний.
Собьттіе _ подія.
Совершятъ. соиер шитьси _ робити. Дійтн.
чинити. сподіяти.-ся. учинити.

Соворшоніо _ виповнення. викониння.
Совершенно _ зовсім. овсім. Цілком.
Совершеннолґізтіе _ повноліття. пов ноліт-
ність.

Соворшонныіі _ 1) Довершенний. досконй-
лнй'. Е) повннй_ цілий. Цілковитни.

Соворшонотвовнть _ удоскониптоввтн.
Соворшонотво _ Досконипість. совершен-
ність.

Совлнднть _ здолітн. здолити. здужитн. змог-
ти. осятти.

Совм'вотно _вкупі. соьупно. спільне. рйзом.
Совмґізстный _ сумісний. спільний. сувуп-
ний.

Совм'йщя'ть _ містити. уміщитн. увміщитн.
Совм'ЬЩо-ніо _ уміщення. увміщення.
Совотсупное постр оеніе диизкенія н д'Ёіі-
отвін войстс _ сполучення руку тв чинів
військо.

Совокупность - сукупність. скупність.
Совокупный _ сукупний. спіпьннй.
Соипядять _трвплитися. прикоднтися. зув-
пвдитн. прийтися.

Смоткв _48_ Совпядать

Смотвн _ змотувяння.
Смотрнтоль тоспнтяля _Дотлядич звшпн-
тилем.

Смотр _ огляд.
Смотр'вть _ 1) тлядіти. спотлядитн'. Е) огля-
дитн. озиритн.

Смутя _ бвпимутство. колотнечв. розрук.
Смутньтй.-о _ неисннй.-о. невиризний.-о.
Смущнть_~он _ мі1питн.-ся. зяморочитнся.
Смыннть _ зісдннитн. злучити. зводити.
Смьнсяніе- злукя. злучення. зведення.
Смьтсяніе невязтсн _ злучення нев изкн. до-
в изкя.

Смыолнть _ тймнтн. розуміти.
Смьтслящій _ тямучнй. тямущнй.
Смысл _ тими. тимкв. розуміння.
Смьтшленнос'ть _ тямучість. спритність.
См'ізлооть _ сміливість. смілість. відвитв.
відввзкність.

Свгізльтй _ смілнй. сміливий. віпвиэкний.
См'ізлъчятс _ смілнй. небоин.
См'ізня _ зміни. звмінв.
Смтізня стр ҐІзлзкоиой линіи _ зміни стрілець-
кої линії.

См'ізннть _ змінити. переміняти.
См'врнвнтв _ міряти. зміритн.
См'воь _ мішвнинв. мішвниця.
См'ізтн _ обракунок. розрякувиння. кошто-
рис.

Свгйть _ смітн. посміти.
Смнтонно _ звмішяння. сполок. веремія.
Свгйщеніе _ зміщення.
Сннбжнть _ постячити. внстнчитн. нвдйтн.
Снябзкеніе _ по ствчиння. вистнчиння.
Снярш _ зверху. з'околу. зовні.
Сннрнд _ рнштунок. зняряд.
Сияриисять _ знярязкитн. нврязкити. споря-
яситн. риктувитн. рештувити. знярядити.
зрядитн.

Сняриясетне _ снврйяокення. спорядження.
Сннотъ _ снясть. спривв. знаряддя.
Снячяля _ попереду. спершу. наперед. спо-
нитку.

Синзу _ знизу. зі споду. спід. споду.
Снимять _ знімвтн. здіймитн. зняти.
Сннмять с передня _ здіймитн тармиту з
передки. р озколесовуввт н.

Снимок _ знімок. знимок; список.
Сннскодительный _ поблизкпнвий. вибив-
ливнй.

Сннскодить _ зкоднтн. зікодитн.
Сннскоисценіе _ полетк1сть'. потуриння.
Сновн _ знов. знову ізнов.
Снор овнн _ 1) приноровлення. пристосувин-
ня. прилвштувиння'. Е) зручність. сприт-
н1сть.

Сноонть _ 1) зносити. переносити; З.) зтер-
піти. витерпітн'. З) склядитн. скинути.

Снурч _ Шнур. шнуров
Сн'ізг _ сніт.
Сн'вщньін _ снпкний.
СннтіоІ с переднов _ здійминня з передк1в.
Сннтіо тер они позиніи _ знимок позіціі. ня-
рнсувйння Шкіців позіціі.

Снять лятерь _ звинутн тябор.
Собоо'вдовнніо- розмови. оесідв.
Соонрнніо _ збірйння. збір.
Собір ятелъный _ збірннй. зборов ий.
Собнрнтьгон _ 1) збіритн.-ся. нв-. вн-. по-
збіритн. зтромиднти. сиупнти. скупчитн'.
Е) внрязкитн. виряднти.-ся.

Соблязннтепьньтй _ спокуслнвнй. знидний.
знвдливий.

Соблазн _ спокуси. скусв. споьушення.
Соблазнять _ сповушйтн. знидркуввтн.
Собшоднть, ообшоотн _ внповнитн. спов-
нйтн. дотлядити. берегти. зберетитн'. до-
Дерзквтнгуввти.

Собшодеиіе _ виповнення. викониння'. до-
Дерзквння.

Собряніе _ 1) зібриння'. збір. збірки. збіро-
ниця; 2.) об орнще. громидв. гурт.

Собственно _ влисне. симе. влистиве.
Соботвонноргіныііго _ свморузтннй. влясно-
ручний.-о.

Собственный _ влисний.
Собьттіе _ подія.
Совершятъ. соиер шитьси _ робити. Дійтн.
чинити. сподіяти.-ся. учинити.

Соворшоніо _ виповнення. викониння.
Совершенно _ зовсім. овсім. Цілком.
Совершеннолґізтіе _ повноліття. пов ноліт-
ність.

Соворшонныіі _ 1) Довершенний. досконй-
лнй'. Е) повннй_ цілий. Цілковитни.

Соворшонотвовнть _ удоскониптоввтн.
Соворшонотво _ Досконипість. совершен-
ність.

Совлнднть _ здолітн. здолити. здужитн. змог-
ти. осятти.

Совм'вотно _вкупі. соьупно. спільне. рйзом.
Совмґізстный _ сумісний. спільний. сувуп-
ний.

Совм'йщя'ть _ містити. уміщитн. увміщитн.
Совм'ЬЩо-ніо _ уміщення. увміщення.
Совотсупное постр оеніе диизкенія н д'Ёіі-
отвін войстс _ сполучення руку тв чинів
військо.

Совокупность - сукупність. скупність.
Совокупный _ сукупний. спіпьннй.
Соипядять _трвплитися. прикоднтися. зув-
пвдитн. прийтися.

Смотка _48_ Совпадать

Смотка _ змотування.
Смотр нтелъ госпиталя _ доглядач за шпи-
талем.

Смотр _ огляд.
Смотр'ізть _ 1) глядіти. споглядати; 2) огля-
дати. озирати.

Смута _ баламутство. колотнеча. розрух.
Смутный.-о _ неисинй,-о. невиразний.-о.
Смущать,-ся _ мішати.-ся. заморочитися.
Смыкагь _ з`єдиняти. злучати. зводити.
Смыканіе _ злука. злучення. зведення.
Смькаиіе невязкн _ злучення нев 'язкн. до-
в`азка.

Смыслить _ тамнти. розуміти.
Смыслящій _ тямучий. тямущий.
Смысл _ гама. тимка. розуміння.
Смышлеиность _ тямучість. спритність.
См'ізлость _ сміливість, смілість. відвага.
відважність.

См'ізлый _ смілий. сміливий. відважний.
См'ізльчак _ смілий. небоян.
См'ізна _ зміна. заміна.
См'ізна стр 'ішковой лннін _ зміна стрілець-
кої лині'і.

См'ізиять _ змінити. переміняти.
См'ізрнвать _ міряти. зміритн.
См¬ізсь _ мішанина. мішаниця.
См'ізта _ обрахунок. розрахування. кошто-
рис.

См'Ёть _ сміти. посмітн.
Смятение _ замішання. сполох. веремія.
Смазщеніе _ зміщення.
Снабжать _ постачати. вистачати. надати.
Снабженіе _ постачання. вистачання.
Снаружи _ зверху. з`околу. зовні.
Снаряд _ ришгунок. знаряд.
Сиаряжать _ знаряжати. наряжати. споря-
жатн. рихтувати. рештувати. зиарядити.
зрядити.

Снаряженіе _ снаридження. спориджеиня.
Снасть _ снасть. справа. знаряддя.
Сначала _ попёреду. спершу. наперёд. спо-
чатку.

Сннзу _ знизу. зі споду. спід. споду.
Сннмагь _ знімати. здіймати. знати.
Сннматъ с передка _ здіймати гармату з
передка. розколесовувати.

Сннмок _ знімок. знимок; список.
Сннсходительньтй _ поблажлнвий. вибач-
линии.

Сннсходнть _ зходнтн. зіходиги.
Сннсхожденіе _ полегкість; потурання.
Снова _ знов. знову. ізнов.
Снор овка _ 1) прниоровления. пристосув ан-
ня. прилаштування'. 2) зручність. сприт-
ність.

Сноснть _ 1) зносити. переносити; 2) зтер-
піти. вигерпіти; З) складати. скинути.

Снурч _ шнур. шнурок.
Сн'ізг _ сніг.
Сн'ізжный _ сніжиий.
Снятіе с передков _ здіймаиня з передків.
Снятіе кр оки позиціи _ знимок позіції. на-
рисувания шкіців позіції.

Снять лагерь _ звинути табор.
Собес'іздоваиіе _ розмова. бёсіда.
Собираніе _ збірання. збір.
Собірательный _ збірний. зборовий.
Собнрагь,-ся _ 1) збірати.-ся, на-. ви-. по-
збіратн. згромадити. скупити. скупчити'.
2) виражати. вирядити.-ся.

Соблазнителъиый _ спокусліший. знадний.
зиадливий.

Соблазн _ спокуса. скуса. спокушення.
Соблазнять _ спокушатн. знаджуватн.
Соблюдать. собшости _ виповнатн. спов-
нитн. доглядати. берегти. зберетати; до-
держати.-увати.

Соблюденіе _ виповноння. виконання; до-
державна.

Собраніе _ 1) зібрання; збір. збірка. збіра-
ниця; 2) зборище. громада. гурт.

Собственно _ власне. саме. властиве.
Собственноручныйго _ саморучннй. власно-
ручний.-о.

Собственный _ власний.
Собьггіе _ подія.
Совершать. совершиться _ робити. діяти.
чинити. сподіяти.-ся. учинитн.

Совершеніе _ виповиёння. виконання.
Совершенно _ зовсім. овсім. Цілком.
Совершеннол'нтіе _ повноліття. повноліт-
ність.

Совершенный _ 1) довершенний. доскона-
лий'. 2) повний. цілий. Цілковитий.

Совершенствовать _ удосконалювати.
Совершенство _ досконалість. совершен-
ність.

Совладагь _ здоліти. здолати. здужати. змог-
ти. осягти.

Совм'Ьсгно _втсупі. сокупно. спільне. разом.
Совм'іѕстный _ сумісний. спільний. сукуп-
ний.

Совмгізщать _ містити. уміщатн. увміщати.
Совмгвщеніе _ уміщення. увміщення.
Совокупное построеніе движенін н дтЁй-
ствін войск _ сполучення руху та чинів
війська.

Совокупность _ сукупність. скупність.
Совокуниый _ сукупний. спільний.
Совнадать _ траплатися. приходитися. зув-
падати. прийтися.



Современность _49_ Сортировка

Совр емениость _ сгіасність', сьогочасність.
Совремеиньтй _ сучасний, одночасннй', сьо-
гочасний, теперішній.

Совсазм _ зовсім, овсім, цілком.
Совйтнитс _ порадник, радця.
Сов'йт _ порада, рада.
Сов'йщаніе _ обрада, нарада.
Сов'йщятельный _ дорадний, дорадчий.
Сов'йщатьси _ радитися, раднти.
Согласіе _ згода, злагода.
Согласно _ в згоді, лагідно', згідно.
Согласность _ згодність, згідність.
Согласньтй _ відповідний, зго(і)дннй.
Согласоианіе _ згошування, погогркення.
Соглашеніе _ згода, угода, поаднання.
Содержаніе _ удержання. держнво, кошт.
Содержатьгся _ 1) містйтнся; З) держати,
тримати. утрнщвати.

Соединеніе _ здаднания, сполучення, злу-
чоння, сполука, злука.

Соединительная плати-са _ луннйк, лучнґйця.
Соеднншштьный _ сполучаючий.
Соединнть _ єднатн, злучатн, з“е,динатн.
Созв'ізздіе _ сузірря;
Большой Медв'вдицьі _ Біз:
Близнецы _ Че піга',
Кассіопея _ Борона;
Плеядьі _ Болосоясар.

Созданать- тв орйти, спорузкати, утворити.
Создяиіе _ (у)творення, будування; твір
тв орево, утв ір

Созидаиіе _ будування.
Сознавять _ визнавати, признавати, вйз-
нати.

Сознаніе _ 1) визнання. признания, Е) свідо-
мість', притомність.

Сознягельность _ свідомість.
Сознятельньтй _ свідомий; притомний.
Созьтвять _ сзнвати. скликати.
Созьтв _ склик, скликання.
Сонрящать _ скорочувати, вкорочатн, ско-
ротйтн, вкоротйти.

Сонрященіе _ скорочення, вкорочення.
Сотсрящениьтй,-о _ скороченнй,-о, вкоро-
чеиий.-о.

Сонрушать _ розбивати, трощйти, розбй-
ти, потрощйтн.

Сонрушеиіе _ зламания, розтрощення.
Сонрьтвять _ таіти, покривати.
Сонрьттіе _ таіовання, утаания.
Солдат _ вояк, салдат, жовнір.
Солидиьтй _ статечний, статецький; валеис-
ний.

Соломениая мата _ солом'яна матка.
Соль _ сіль.
Соппснутая часть _злучена, зведеначастйна.

Сомиительиость _ неповність.
Сомнительньтй,-о _ непевний,-о¬, сумнів-
нийго.

Сомигізвать ся _ сумнів атнся, сумнйтнся,
вагатнся, зневірятися.

Соми'виіе _ сумнів, непевність, зневіра.
Сообраисять _ ваэкитн, міркувати, обраяо-
вувати, змірковуватн.

Сообр аисеиіе _ міркування, зміркуваиня.
Сообразитекшиость _ спрнтиість, ооачність,
увазкливість.

Сообразность _ згідність, відповідність.
Сообразньтй _ згодний, згідний, відпов ідний,
подібний.

Сообр азоватьси _ стосуватися, принатуря-
тися.

Сообща _ гуртом, спільне.
Сообщить _ 1) уділати, надавати, иадатн',

2) повідомляти, повідомити; З) злучати,
зполучатн.

Сообщеніе _ 1) уділення; Е) повідомлення,
З) злучення, сполучення.

Сообщительньтй _ сполучаіочнй.
Сооруокать _ спорутокати. спорудити, буду-
вати.

Соорузкеніе _ 1) будування. збудувания', 2) бу-
дова. спорушкеиня.

Спптвізтстиениость _ відпов ідність.
Соотв'йтствениьтйго _ відповідний, відпо-
відно, згідно.

Соотв'втствовять _ в ід(од}пов1дати.
Соотношеніе- взаамннн, відношення.
Соперничество _ суперництво.
Соптся _ сопка, сопука, горіла могйла.
Сопр инасяться _ торкатися, дотикатися,
стикатися.

Сопритсосновеніе _ дотикаиня, доткнення,
стик.

Сопритсосновенньтй _ прилеглнй, сумеис-
ний, дотикальний,

Сопровозид ять _ супроводити.
Сопровоисденіе _ супровід, провід.
Сопротивленіе_ противенство, опір.
Сопротивлять ся _ супротнвлятися, змага-
тися, опіратися. опииатися.

Сопрягать _ спрягати, злучати.
Соразм'ізрность _ помірність.
Соразм'йрньтйго _ помірний,-о, сорозмір-
нийго.

Сориаиец _ зайди-голова, Шибай-голова, па-
лйвода, отчай-душа, урвй-толова.

Сор евиование _ суперництво.
Соревновять _ на перебій, на вперевагн

(робітз-ь: про -яебуоь ).
Сортнровять _ сортувати,добіратн. розбіратн.
Сортировтса _ сортування. розбір.

Современность _49_ Сортировка

Совр емениость _ сгіасність', сьогочасність.
Совремеиньтй _ сучасний, одночасннй', сьо-
гочасний, теперішній.

Совсазм _ зовсім, овсім, цілком.
Совйтнитс _ порадник, радця.
Сов'йт _ порада, рада.
Сов'йщаніе _ обрада, нарада.
Сов'йщятельный _ дорадний, дорадчий.
Сов'йщатьси _ радитися, раднти.
Согласіе _ згода, злагода.
Согласно _ в згоді, лагідно', згідно.
Согласность _ згодність, згідність.
Согласньтй _ відповідний, зго(і)дннй.
Согласоианіе _ згошування, погогркення.
Соглашеніе _ згода, угода, поаднання.
Содержаніе _ удержання. держнво, кошт.
Содержатьгся _ 1) містйтнся; З) держати,
тримати. утрнщвати.

Соединеніе _ здаднания, сполучення, злу-
чоння, сполука, злука.

Соединительная плати-са _ луннйк, лучнґйця.
Соеднншштьный _ сполучаючий.
Соединнть _ єднатн, злучатн, з“е,динатн.
Созв'ізздіе _ сузірря;
Большой Медв'вдицьі _ Біз:
Близнецы _ Че піга',
Кассіопея _ Борона;
Плеядьі _ Болосоясар.

Созданать- тв орйти, спорузкати, утворити.
Создяиіе _ (у)творення, будування; твір
тв орево, утв ір

Созидаиіе _ будування.
Сознавять _ визнавати, признавати, вйз-
нати.

Сознаніе _ 1) визнання. признания, Е) свідо-
мість', притомність.

Сознягельность _ свідомість.
Сознятельньтй _ свідомий; притомний.
Созьтвять _ сзнвати. скликати.
Созьтв _ склик, скликання.
Сонрящать _ скорочувати, вкорочатн, ско-
ротйтн, вкоротйти.

Сонрященіе _ скорочення, вкорочення.
Сотсрящениьтй,-о _ скороченнй,-о, вкоро-
чеиий.-о.

Сонрушать _ розбивати, трощйти, розбй-
ти, потрощйтн.

Сонрушеиіе _ зламания, розтрощення.
Сонрьтвять _ таіти, покривати.
Сонрьттіе _ таіовання, утаания.
Солдат _ вояк, салдат, жовнір.
Солидиьтй _ статечний, статецький; валеис-
ний.

Соломениая мата _ солом'яна матка.
Соль _ сіль.
Соппснутая часть _злучена, зведеначастйна.

Сомиительиость _ неповність.
Сомнительньтй,-о _ непевний,-о¬, сумнів-
нийго.

Сомигізвать ся _ сумнів атнся, сумнйтнся,
вагатнся, зневірятися.

Соми'виіе _ сумнів, непевність, зневіра.
Сообраисять _ ваэкитн, міркувати, обраяо-
вувати, змірковуватн.

Сообр аисеиіе _ міркування, зміркуваиня.
Сообразитекшиость _ спрнтиість, ооачність,
увазкливість.

Сообразность _ згідність, відповідність.
Сообразньтй _ згодний, згідний, відпов ідний,
подібний.

Сообр азоватьси _ стосуватися, принатуря-
тися.

Сообща _ гуртом, спільне.
Сообщить _ 1) уділати, надавати, иадатн',

2) повідомляти, повідомити; З) злучати,
зполучатн.

Сообщеніе _ 1) уділення; Е) повідомлення,
З) злучення, сполучення.

Сообщительньтй _ сполучаіочнй.
Сооруокать _ спорутокати. спорудити, буду-
вати.

Соорузкеніе _ 1) будування. збудувания', 2) бу-
дова. спорушкеиня.

Спптвізтстиениость _ відпов ідність.
Соотв'йтствениьтйго _ відповідний, відпо-
відно, згідно.

Соотв'втствовять _ в ід(од}пов1дати.
Соотношеніе- взаамннн, відношення.
Соперничество _ суперництво.
Соптся _ сопка, сопука, горіла могйла.
Сопр инасяться _ торкатися, дотикатися,
стикатися.

Сопритсосновеніе _ дотикаиня, доткнення,
стик.

Сопритсосновенньтй _ прилеглнй, сумеис-
ний, дотикальний,

Сопровозид ять _ супроводити.
Сопровоисденіе _ супровід, провід.
Сопротивленіе_ противенство, опір.
Сопротивлять ся _ супротнвлятися, змага-
тися, опіратися. опииатися.

Сопрягать _ спрягати, злучати.
Соразм'ізрность _ помірність.
Соразм'йрньтйго _ помірний,-о, сорозмір-
нийго.

Сориаиец _ зайди-голова, Шибай-голова, па-
лйвода, отчай-душа, урвй-толова.

Сор евиование _ суперництво.
Соревновять _ на перебій, на вперевагн

(робітз-ь: про -яебуоь ).
Сортнровять _ сортувати,добіратн. розбіратн.
Сортировтса _ сортування. розбір.

СОВрЄМЄІ-[НОСТЬ _49_ Сортировка

Совр еменность _ сучасність; сьогочасність.
Современный _ сучасний. одночасинй; сьо-
гочасннй. тепёрішиій.

Совс'ізм _ зовсім. овсім. цілком.
Сов'ізтник _ порадннк. радця.
Сов'Ёт _ порада. рада.
Сов'ізщаніе _ обрада. нарада.
Сов'іѕщатвльный _ дорадний. дорадчий.
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Соперничество _ суперництво.
Сопка _ сопка. сопуха. горіла могила.
Сопр икасаться _ торкатися. дотнкатнся.
стикатися.

Сопрнкосновеніе _ дотикання. доткнення.
стик.

Сопрнкосновенный _ прилетлий. сумеж-
ний. дотикальний.
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Сопровожденіе _ супровід. провід.
Сопр отнвленіе _ противеиство. опір.
Сонротнвляться _ супротивлятися. змага-
тися. опіратися. опинатися.

Сопрягать _ спрятати. злучати.
Сор азм'ізрность _ помірність.
Соразмгйрныйго _ помірний-0. сорозмір-
ний.-о.

Сорваиец _ зайди-голова. шибай-голова. па-
лавода. отчай-душа. урвт'т-голова.

Сор евиованне _ суперництво.
Соровновать _ на перебій. на впереваги

(робшгт Що-небъ'дь).
Сортироватъ _ сортувати.добірати. розбірати.
Сортировка _ сортування. розбір.



Сорт _50_ Срочимй

Сорт _ сорт. разбір'. ґатуиок.
Сосна _ сосна.
Сосок _ пйптик.
Соср одотачнвать _ гуртувати. згуртувати.
згромаднти. з`оссрадити.

Сосродоточоніс огня _ зіоссрадзксиия вог-
шо.

Составлять _ складати. укладати. скласти;
т агаиити (мі-списка т).

Составлять сообр аисснія _ складати гадкя.
міркув аина.

Составной _ складийй. розкладияй. скла-
довий.

Состав _ склад.
Состонніс _ 1) стан; З) сала. змога.
Состоять ся _ статися. счииитися.
Состязаніо _ спірка.
Состязатсльньій _ спірний.
Сосуд _ пасуд. иачииия. посудииа.
Сосгіздній _ сусідній. сумаэкний.
Сотонньтй _ сотсииий. сотиий.
Сохр ансніс. _ корбисиня. закбваиия.
Сохранность _ Цілість.
Сохр аннть. сохр анить.-си _ берегти. коро-
няти. збсрсгти.-ся.

Сочстаніс _ сполучення. злучсиия.
Сочлононіо _ сустав.
Сочувствіо _ спочугтя. співчуття.
Сошннк _ леміш.
Сотознитс _ сотбзиик. спільиик.
Сотоз _ сок-з, спілка. зв'язбк.
Снадоніо. спад _ спад. спадок.
Спайна _ паяння. птот. злтотовання.
Спалзьтвать _ злазити. зповзати. зповзтй.
Спасать _ рятувати. визволяти. одволати.
Спассніо _ рятуиок. порятунок
Спасибо _ спасибі. дякую.
Спорва _ спсрпіу. попсрад.
Спортый _ стйснутий.
Спортьтй воздух. _ тязккйй. ваэккйй дук. за-
дука.

Спсціалнст _ спсціаляста; мистаць. фако-
ваць.

Спина _ спйиа. крсбат.
Спиральньтй _ спирапьиий. ґвиитув атий.
Спнсок _ список. рс-астр.
Спнца _ 1) шпяця; 2) прут. дрот.
Спнчка _ Шпячкя. сірийк.
Сплавной _ сплавнйй.
Сплачнвать _ з¬сдиияти. злучати.
Сплотать _ спліт ат и.
Сплошной _ суцільний. позплічиий'. одно-
мастиий.

Сплошь _ рядом. суспіль.
Спшощнвагь _ птпбщити. сптпбснути. сплсс-
кати.

Сподручньтйго _ покватийй. поплічиий.
зручно. иаруч.

Спокойный _ спокійний. супокійиий.
Сполок _ сполак. ґвалт.
Сполошить _ сполакати.
Спор нть _ спарити.-ся. змагати.-ся.
Спор _ спір. супсрачка.
Способность _ здатність. дотапність. здіб-
иість. кист.

Способньій _ 1) здатний. здібний. кисткйй'.
Е) спосббиий. придатинй.

Способствовать _ помагати. спомагати.
Способ _ спосіб. пабит. кшталт.
Справедливость _ справсдш'твість. правда-
вість.

Справодлнвьтй _ справсдтгавий. правда-
вий. вірний. павиий.

Справка _ справка. развідка.
Спрашнвать _ питатися. спитати. запита-
ти. домагатися.

Спрос _ спит. спіяток. попитаиия. папит.
Спрятать.-ся _ ковати. заковати.-ся.
Спуснать.-ся _ спускати. спустяти.-ся'. зда-
ватися (на коса).

Спусновой _ спусковйй.
Спусновой механизм _ спускавйй мска-
ийзм.

Спусісовой рычаг _ спускбвйй двигун.
Спусгсовой крючок _ собачка. ціиґстш.
Спуск _ спуск.
Спустя _ опісля. згадом.
Спгізк _ спік. паспік.
Сп'ізшнвать _ спішуватися.
Сп'ізшснньтй _ спіШсиий.
Спгізшнть _ спішяти. поспішатн.-ся.
Сп'ізшно _ спішно1 пакватком.
Ср авноніо _ рівняння. порівняння.
Ср авннвать _ рівияти. прирівняти. порів-
няти.

Ср авннтсльньтй _ порівнтоточий.
Ср аясать _ збивати. побивати. збйти. по-
валати.

Ср аясать сн _ битися. стятися.
Сраиссніо- баталія. бій. битва. потйчка. вапка.
Сразу _ одразу. з маху. раптом.
Ср ода _ оссрадок. ссрадииа.
Ср одина _ ссрадииа.
Ср оди _ ссрад. поссрад. помітк.
Ср одоточіс _ оссрадок.
Средство _ засіб. засоб. спромага. мозкиість.
сиага: ярмйс. знаряддя.

Ср одства пор аисснія _ засоби пораэкки.
Ср нсовьтвать _ спйсуваги. змалтовати. зма-
льовувати.

Ср ок _ строк. рачсиь. рсчаисць. тарміи.
Ср очный _ строковйй. тсрміиовий.
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Сраиссніо- баталія. бій. битва. потйчка. вапка.
Сразу _ одразу. з маху. раптом.
Ср ода _ оссрадок. ссрадииа.
Ср одина _ ссрадииа.
Ср оди _ ссрад. поссрад. помітк.
Ср одоточіс _ оссрадок.
Средство _ засіб. засоб. спромага. мозкиість.
сиага: ярмйс. знаряддя.

Ср одства пор аисснія _ засоби пораэкки.
Ср нсовьтвать _ спйсуваги. змалтовати. зма-
льовувати.

Ср ок _ строк. рачсиь. рсчаисць. тарміи.
Ср очный _ строковйй. тсрміиовий.

Сорт _50_ Срочный

Сорт - сорт. розбір'. ґатуиок.
Сосна _ сосна.
Сосок _ пйптик.
Соср едотачивать _ гуртуватн. згуртувати.
згромаднтн. з`осередити.

Сосредоточеніе огня _ з`осередження вог-
що.

Составлять _ складати. укладати. скласти;
таганити (м_\-¬и.±кетг.:).

Составлять сообр аженія _ складати гадкй.
міркув ання.

Составной _ складннй. розкладнпй. скла-
довий.

Состав _ склад.
Состояніе _ 1) стан; 2) сала. змога`
Состояться _ статися, счинйтнся.
Состязаніе _ спірка.
Состязательный _ спіринй.
Сосуд _ посуд. иачниня. посудина.
Сос'іздній _ сусідній. сумежний.
Сотенный _ сотенннй. сотннй.
Сохр аненіе _ хоронення. заховання.
Сохр анность _ Цілість.
Сохр анять. сохранить,-ся _ берегтн. хоро-
нйтн. зберегтнгся.

Сочетаніе _ сполучення. злучення.
Сочлененіе _ сустав.
Сочувствіе _ спочуття. співчуттй.
Сошннк _ леміш.
Союзннк - сотозник. спільник.
Союз _ соъоз. спілка. зв`язок.
Спаденіе, спад _ спад. спадок.
Спайка _ паяння. лют. злютовання.
Спалзывать _ злазитн. зповзати. зповзтн.
Спасать _ рятувати. визволяти. одволати.
Спасеніе _ рятунок. порятунок.
Спасибо _ спасйбі. дякую.
Сперва _ спершу. поперед.
Спертый _ стйснутнй.
Спертый воздух _ тяжкі'тй. важкйй дух, за-
духа.

Спеціалнст _ спеціалйста; мистець. фахо-
вець.

Спнна _ спі'тна` хребет.
Спиральный _ спиральннй. ґвинтуватий.
Список _ спнсок. реёстр.
Спица _ 1) шпйця: 2) прут. дрот.
Спичка _ Шпнчка'. сірнйк.
Сплавной _ сплавнпй.
Сплачивать _ з`єдинятн. злучати.
Сплетать - спліт атн.
Сплошной _ суцільний. позплічний; одно-
мастннй.

Сплошь _ рядом. суспітш.
Сплющнвать _ пшощнти. спшоснути. сплес-
катн.

Сподручный,-о _ похватнйй. поплічний.
зручно. наруч.

Спокойный _ спокійний. супокійиий.
Сполох - сполох. ґвалт.
Сполошить _ сполохати.
Спор нть _ спорити.-ся. змагань-ся.
Спор _ спір, суперечка.
Способность _ здатність, дотепність. здіб-
ність, хист.

Способный _ 1) здатний. здібний. Хисткйй'.
2) способный. придатннй.

Способствовать _ помагати. спомагатн.
Способ _ спосіб. побит. кшталт.
Справедливость _ справ едш'двість. правда-
вість.

Справедлнвый _ справедшавнй. правда-
вий. вірний. певний.

Справка _ справка. розвідка.
Спрашнватъ _ пнтатися. спитати. запита-
ти. домагатися.

Спрос _ спит. спйток. попитання. попит.
Спрнтаґь,-ся _ ховати. заховатн,-ся.
Спускать,-ся _ опускати. спустнтигся'. зда-
ватися (на кого).

Спусковой _ спусковйй.
Спусковой механизм _ спусковйй меха-
нйзм.

Спусковой рычаг _ спусковнй двигун.
Спусковой крючок _ собачка. цінґель.
Спуск _ спуск.
Спустя _ опісла. згодом.
Сп'іѕх _ спіх. поспіх.
Сп'Ёшивать _ спішуватнся.
Сп'ізшенный _ спішеннй.
Сп'ізшить _ спішатн. поспішатн.-ся.
Сп'ізшно _ спішно. покватком.
Ср авненіе _ рівняння. порівнання.
Ср авнпвать _ рівнати. прирівнатн. порів-
натн.

Ср авннтещный _ порівнюючнй.
Ср ажать _ збнватн. побнвати. збі'їти. по-
валіпн.

Ср ажать ся _ бвтнся. статися.
Срткеніе_ баталія. бій. бт'ітва. потйчка. вашєа.
Сразу _ одразу. з маху. раптом.
Ср еда _ осередок. середина`
Ср еднна _ середина.
Ср едн _ серед. посеред. поміж.
Ср едоточіе _ осередок.
Средство _ засіб. засоб. спромота. можність.
снага: Ярмйс. знаряддя.

Средства пор аженія _ засоби поражкн.
Ср нсовывать _ сш'тсуватн. змалюватн. зма-
льовувати.

Ср ок _ строк. речень. реченець. термін.
Ср очный _ строковйй. терміновий.



Срубать _ѕ1_ Сторожсвос онрансніс

Срубать _ арјгбуватн. стннатн. зітнўтн.
Сруб - зруб. (а йт-'ооаі сіла за явні) ощсп. [а
ног _. од 311 ) цамринач (н:шана гавноЕ'лоааоя-
ні.) поштіть.

Срьтвять. ср ьтть _ снопуватн. снопатн. арвтн.
Срьтвать ся _ арии атнсач обрнв ат нся.
Сртвзать _ арізатн. стннатн. аітнј'тн.
Ср'Ёзон _ арізон.
Ср'вз _ арізування'. аріаон. псрсріа.
Ссаднна _ садно.
Ссудя _ поапна. поайчна.
Ссудный _ поанчновнй.
Ссылка _ асвлна.
Ставать, стать _ 1) ставатн. стати; Е) почн-
натн, ставатн, ааноднтнся; З) спннятнся,
ҐДспннатнса.

Ставснь _ вінонннця.
Ставить _ 1) ставнтн, становвтн; З) вважати.
Ставтса _ Нанатч (гжшашнськлй) Кіш.
Стадо _ стадо. (кокса) табўн, (кобгш а осн-
рсм) носанъ (оаань) отара¬ ватата.

Сталь _ сталь. нічна) ирдаца1 [модою-госа-
нст. фаната Назар-сто) дулсвнна.

Стальной _ стапсвпй.
Стамсзна _ долотцс.
Станнца _ ьурінь.
Становнть ся, стать _ 1) ставати. статн;

2.) становнтнся, зупннйтнся'. З) робптнся.
С. лучше. _ ирашатнъ ліншатн.
С. Шо _ гіршатн.
С. глубже _ глйбшатн.

Становище-стан. ст ановнщс. ст ановпсьно.
ннп,табор.

Станотс _ станон. верстат. всрстан. стслвог.
Станція _ станція.
Стараніо _ старання. дбання'.
Старатольный _ дбайпйвнй. шг'спьннй, упад-
лнвнй.

Старатощность _ старанність. пйльність¬
дбалість.

Старать ся _ старатнся. дбатн, пінпув атнса.
Старнна _ старнна. старовйна. давннна.
Старинный _ стародавній. старовйнннй.
Старожил _ староясйтсль.
Староста _ староста.
Церковный ст. _ тятарь.

Старшій сторожевото поста _ старший
сторожовото бокс-ту. чати.

Старшина _ старшина. старшйй.
Старшннство _ старшвнство.
Статный _ ставвт'тй, постатгшт'тйч отряднпй.
сановнтна.

Статочный _ моясптїанй.
Статстсій _ штатсьинйч цівільнпй.
Стать в рунъс _ статн до аброї.
ІСтать на ннорь _ об`янорнтнся.

Статья _ ст аття. артпяїігл.
Ствол _ 1) стовбур. Цівна; З) ствіл¬ рјгля. Ців-

на (1. ді-шнщо ).
Ствольная нанладна _ надлоясс.
Створ _ ствір.
Стсбсль _ стсбло.
Стобсльный _ стсблов нй.
Стснло - снло. шнпо.
Стснловндный _ стснлнстнй.
Стснлнный _ снлянйй. Шнлянвй.
Стслаясн _ рсштовання.
Стсльтса _ їстілна.
Стомнтвть _ стсмнітн. прнмсрннутн.
Стспонь _ 1) ступінь. Щабсль'. Е) нлас, стан.
ранґа.

Стспной _ стсповпй.
Стснь _ стсп.
Стор очь _ стсрсгтй. бсрсгтй.
Стсрясонь _ 1) стовбур; Е) стртёонснь (а чл-
ряас); З) річнщс'. 4) штаба.

Ствчоніс _ 1) стінанна; 1) сппнв. сјгтнгг. стов-
ппщс, натовп.

Стнль _ стиль. штиль, штаб.
Стнрать _ 1) стнратн. внтнратн; 2) нратнч
внпрати.

Стнрна _ прання¬ (а холодної вода) сунопір.
Стнсннваніс _ тйснання. стйснјґгвання.
Стнсннвать _ стпсь'уватн. стнстсатнъ стнс-
нути.

Стог _ стіт. стіясон.
Стой _ стій.
Стойка _ 1) стоаннач стійиа; Е) стовп¬ сока

(Що шоэпрас стадию).
Стойнійго _ стійнпйго¬ нспохйтннй,-о.
Стойтсость _ стійкість, нспонтттність.
Стойло _ стійло. станок.
Стоимость _ вартість. ноштовність¬ ціна.
Стоймя _ стійма. стойма.
Стонть _ ноштув атн. стоїт н.
Сток _ 1) (с вод-Фанат истина) лотоніт. (1, 53:-
ооап) рянв а; 2) спад.

Столбовой _ стовповвй.
Ст. дорога _ всрстоввй Шлях.

СтолІГтг _ стовб, стовп. [для мод-гори) сока, при-
сона.

Столнна _ столйця.
Стошснованіо _ сутт'тна., сутт'тчна, потйчна.
Столовая _ ідальня.
Столовьтй _ 1) столсшннй; Е) харчовий.
Столплоніс _ стовпнщс. натовп.
Столярный _ столарсьннй.
Столяр _ столяр.
Стора _ аавіса.
Сторожевой _ стороэвотгтт'тйч вартовнй.
Сторожевой отрад _ стороясовйй загін.
Стор ожовоо охрансніс _ сторожоаа онорона.

Срубать _ѕ1_ Сторожсвос онрансніс

Срубать _ арјгбуватн. стннатн. зітнўтн.
Сруб - зруб. (а йт-'ооаі сіла за явні) ощсп. [а
ног _. од 311 ) цамринач (н:шана гавноЕ'лоааоя-
ні.) поштіть.

Срьтвять. ср ьтть _ снопуватн. снопатн. арвтн.
Срьтвать ся _ арии атнсач обрнв ат нся.
Сртвзать _ арізатн. стннатн. аітнј'тн.
Ср'Ёзон _ арізон.
Ср'вз _ арізування'. аріаон. псрсріа.
Ссаднна _ садно.
Ссудя _ поапна. поайчна.
Ссудный _ поанчновнй.
Ссылка _ асвлна.
Ставать, стать _ 1) ставатн. стати; Е) почн-
натн, ставатн, ааноднтнся; З) спннятнся,
ҐДспннатнса.

Ставснь _ вінонннця.
Ставить _ 1) ставнтн, становвтн; З) вважати.
Ставтса _ Нанатч (гжшашнськлй) Кіш.
Стадо _ стадо. (кокса) табўн, (кобгш а осн-
рсм) носанъ (оаань) отара¬ ватата.

Сталь _ сталь. нічна) ирдаца1 [модою-госа-
нст. фаната Назар-сто) дулсвнна.

Стальной _ стапсвпй.
Стамсзна _ долотцс.
Станнца _ ьурінь.
Становнть ся, стать _ 1) ставати. статн;

2.) становнтнся, зупннйтнся'. З) робптнся.
С. лучше. _ ирашатнъ ліншатн.
С. Шо _ гіршатн.
С. глубже _ глйбшатн.

Становище-стан. ст ановнщс. ст ановпсьно.
ннп,табор.

Станотс _ станон. верстат. всрстан. стслвог.
Станція _ станція.
Стараніо _ старання. дбання'.
Старатольный _ дбайпйвнй. шг'спьннй, упад-
лнвнй.

Старатощность _ старанність. пйльність¬
дбалість.

Старать ся _ старатнся. дбатн, пінпув атнса.
Старнна _ старнна. старовйна. давннна.
Старинный _ стародавній. старовйнннй.
Старожил _ староясйтсль.
Староста _ староста.
Церковный ст. _ тятарь.

Старшій сторожевото поста _ старший
сторожовото бокс-ту. чати.

Старшина _ старшина. старшйй.
Старшннство _ старшвнство.
Статный _ ставвт'тй, постатгшт'тйч отряднпй.
сановнтна.

Статочный _ моясптїанй.
Статстсій _ штатсьинйч цівільнпй.
Стать в рунъс _ статн до аброї.
ІСтать на ннорь _ об`янорнтнся.

Статья _ ст аття. артпяїігл.
Ствол _ 1) стовбур. Цівна; З) ствіл¬ рјгля. Ців-

на (1. ді-шнщо ).
Ствольная нанладна _ надлоясс.
Створ _ ствір.
Стсбсль _ стсбло.
Стобсльный _ стсблов нй.
Стснло - снло. шнпо.
Стснловндный _ стснлнстнй.
Стснлнный _ снлянйй. Шнлянвй.
Стслаясн _ рсштовання.
Стсльтса _ їстілна.
Стомнтвть _ стсмнітн. прнмсрннутн.
Стспонь _ 1) ступінь. Щабсль'. Е) нлас, стан.
ранґа.

Стспной _ стсповпй.
Стснь _ стсп.
Стор очь _ стсрсгтй. бсрсгтй.
Стсрясонь _ 1) стовбур; Е) стртёонснь (а чл-
ряас); З) річнщс'. 4) штаба.

Ствчоніс _ 1) стінанна; 1) сппнв. сјгтнгг. стов-
ппщс, натовп.

Стнль _ стиль. штиль, штаб.
Стнрать _ 1) стнратн. внтнратн; 2) нратнч
внпрати.

Стнрна _ прання¬ (а холодної вода) сунопір.
Стнсннваніс _ тйснання. стйснјґгвання.
Стнсннвать _ стпсь'уватн. стнстсатнъ стнс-
нути.

Стог _ стіт. стіясон.
Стой _ стій.
Стойка _ 1) стоаннач стійиа; Е) стовп¬ сока

(Що шоэпрас стадию).
Стойнійго _ стійнпйго¬ нспохйтннй,-о.
Стойтсость _ стійкість, нспонтттність.
Стойло _ стійло. станок.
Стоимость _ вартість. ноштовність¬ ціна.
Стоймя _ стійма. стойма.
Стонть _ ноштув атн. стоїт н.
Сток _ 1) (с вод-Фанат истина) лотоніт. (1, 53:-
ооап) рянв а; 2) спад.

Столбовой _ стовповвй.
Ст. дорога _ всрстоввй Шлях.

СтолІГтг _ стовб, стовп. [для мод-гори) сока, при-
сона.

Столнна _ столйця.
Стошснованіо _ сутт'тна., сутт'тчна, потйчна.
Столовая _ ідальня.
Столовьтй _ 1) столсшннй; Е) харчовий.
Столплоніс _ стовпнщс. натовп.
Столярный _ столарсьннй.
Столяр _ столяр.
Стора _ аавіса.
Сторожевой _ стороэвотгтт'тйч вартовнй.
Сторожевой отрад _ стороясовйй загін.
Стор ожовоо охрансніс _ сторожоаа онорона.

Срубать _51_ Сторожевое охраиеніе

Срубать _ зрубуваги. стииати. зітиути.
Сруб _ зруб. (в Бік-'дозі от за '_азгіг) ощеп. (в
кожа/ія 31.) цямрина. (нижче за'ино'є'иоєфх-
ні.) покліть.

Срьтваґь, срьпъ _ скопувати. скопати. зрити.
Срываться _ зриватися. обриватнся.
Ср'изать _ зрізати. стинати. зітнути.
Ср'изок _ зріэок.
Ср'ізз _ зрізування'. зрізок. переріз.
Ссадина _ садно.
Ссуда _ позика. позичка.
Ссудный _ позичковий.
Ссыша _ зсилка.
Ставать. стать _ 1) ставати. стати; 2) почи-
нати. ставати. заходитися; З) спняятися.
зупинитися.

Ставень _ віконниця.
Ставшъ _ 1) ставити. становити: 2) вважати.
Ставка _ Намот. (отомонськшїє) Кіш.
Стадо _ стадо. (коней) та'буи` (кобгш 3 ози-
рем.) косик. (Оееиь) отара. ватата.

Сталь _ сталь. м їчка) криця. (засаді-Юза-
на. О_ъ-'жкг э-иєергја) дуловина.

Стальной _ сталевий.
Стамезка _ долот цс.
Станиця _ курінь.
Становиться, стать _ 1) ставати. стати;

2) становитися. зупинитися; З) робитися.
С. лучше _ кращати. ліпшати.
С. хуже _ гіршати.
С. глубже _ глибшати.

Становище_стан. становище. становисько.
киц.табор.

Станок _ станок. верстат. верстак. стешог.
Станція _ станція.
Стараніе _ старання. Дбаиия.
Старательный _ дбайлавнй. пильний. упад-
ливий.

Старательностъ _ стараииість. пильиість.
дбалість.

Старать ся _ старатися. дбати. піклув атися.
Старина _ старина. старовина. давиина.
Старинный _ стародавній. старовинний.
Старожил _ старожитель.
Староста _ староста.
Церковный ст. _ титарь.

Старшій сторожевого поста _ старший
сторожовото бексту. чати.

Старшнна _ старшина. старший.
Старшинство _ старшинство.
Статный _ ставний, поставний. отрядиий.
сановитий.

Статочный _ можливий.
Статскій _ штатський. цівільний.
Стать в ружье _ стати до зброї.
Стать на якорь _ об`якоритися

Статья _ стаття, артикул.
Ствол _ 1) стовбур. цівка: 2) ствіл. руля. ців-
ка (г рі-'шнщи ).

Ствольная накладка _ надложе.
Створ _ ствір.
Стебель _ стебло.
Стебелъный _ стеблов ий.
Стекло _ скло. шкпо.
Стекловидный _ стеклистий.
Стекляный _ скляний. шкляний.
Стелажи _ рештовання.
Стелька _ устілка.
Стемн'іѕть _ стемніти, приморкнути.
Степень _ 1) ступінь. Щабель; 2) клас, стан.
раиґа.

Степной _ степовий.
Стець _ степ.
Стер счь _ стерегти. берегти.
Стержень _ 1) стовбур'. 2) стрижень (в чи-
р.чк'_і-'): З) річище'. 4) штаба.

Стеченіе _ 1) стікания; 2) сплив. сутич: стов-
пище, натовп.

Стиль _ стигъ. штиль` штиб.
Стнрать _ 1) стирати. витирати; 2) прати.
випратн.

Стнрка _ прання. (в холоонєй. воог) сухопір.
Стнскиваніе _ тискання. стискування.
Стнскиватъ _ стискувати. стискати. стис-
нути.

Стог _ стіт. стіжок.
Стой _ стій.
Стойка _ 1) стояния. стійка; 2) стовп. соха

(що шошрає стелю).
Стойкій,-о _ стійкийго. непохитиий.-о.
Стойкость _ стійкість. непохитність.
Стойло _ стійло. станок.
Стоимость _ вартість. коштовність. ціна.
Стоймя _ стійма. стойма.
Стонть _ коштувати. стоїти.
Сток _ 1) (г єоояною млина) потоки. (г бу-
ооеи) ринва'. 2) спад.

Столбовой _ стовповий.
Ст. дорога _ верстовий шлях.

Столб _ стовб. стовп. (для тоно'рґє) соха. при-
соха.

Столица _ столиця.
Столкновоніе _ сутика. сутички. потичка.
Столовая _ їдальня.
Столовый _ 1) столошиий: 2) харчовий.
Столпленіс. _ стовпше. натовп.
Столярный _ ст олярський.
Столяр _ столяр.
Стора _ Завіса.
Стор ожевой _ сторожовий. вартовий.
Стор ожевой отряд _ сторожовий загін.
Сторожевое охр аненіе _ сторожова охорона.



Сторожевой пост _52_ Стук

Стор огневой пост _ сторожова 1ч'.ага. сгий
бскот.

Стороаснть _ сторон-сата. вартуватн.
Стор оапса _ сторожка. калавурня.
Стороаасій- сторожкйй іола. Остороашнй.
Сторон: _ сторож, вартівнйк.
Сторона _ 1) сторона. бік. берег;
В сторон'Ё _ посгоронь. одсгоронь. на
уаоіч. по ооочі.

В противополоокнуто сторону- навпаки:
2) край. краіна.

Стороннтьсн _ бокуватн. Цурагнся. усува-
тнся. укилатнся.

Сторонннн _ прнкйльннк. приоічиик.
Сторонній _ сторонній. боковйй.
Стоянка _ постій. постоанка. становисько.
Стоять _ стояти. сгагн.
Стоять на часяк _ вартувагн. чагув атн.
Стоять ноль но _ стояти вільно.
Стончій _ стоа'ч ий.
Стр аданіе _ страждання. страда.
Стр ааса _ стор оэка. варта.
Страна _ сторона. край. краіна.
Стр аница _ сторінка.
Страстный _ рсвннй. асагучнй. прйсгра-
стннй.

Страсть _ 1) мука. страждання; Е) Жадаиия.
жагога. страсть; 3) страх, Жал; 4) дуже.
надто. страшонно.

Стратегнчесній нлъоч _ сграгсґічннй кліоч.
Стр як _ страх, острак. ляк. Жал, стракота.
переполох.

Стр як _ Дуже. страшонно.
Стр ашнть, устр ашнться _ стракатигся.
лякати.-ся. жакатн.-ся. страшйтн.-ся.

Страшно _ страшно. бояако'. страшенно.
Страшный _ страшнйй. страшонннй.
Стремглан _ стрімголов. прожогом. мйтт то.
Стремешна _ Штрйпка.
Стремительно _ проэкогом. мйтгіо.
Стремительнан атака _ прудка. иавальна.
валка атака.

Стр емнтельннй _ валкйй. навальний.
Стр емнтьсн _ 1) лйнути'. Е) змагатися. на-
магатнся. прямув атн. порив атися.

Стр омлоніо _ змагання. поривання. пряму-
вання. (алаоао) розгон. намагання.

Стромннна _ круча. строма. сгромовйна.
урвищс.

Стремннстый _ кругйй. урвйст нй.
СтреогЬть _ стнрчати.
Стр сми _ стр емсъш, стреме но.
Стр еошшса _ 1) ступанка; 2) скодня. дра-
бйнка.

Стр омоиный _ сгрсмсннйй.
С. ремень _ пуплнця. післнщс.

Стр еноаснвать _ грсножитн. погрснояситн.
Стр ичь _ стрйггн.
Стр огательный _ стружийй.
Стр огать _ стругатн. аастругатн.
Строгій _ строгий. гострий.
Стр огость _ строгість.
Стр ооной _ 1) оудовальннй. оудівольннй;
Е)Шсрсговйй. стросвйй.

Стр оеніе _ 1) будування.
нок. будовання. будівля.

Строй _ 1) сгрій. Шик¬ (а ілсіссдс) лава. (а
тра жони) багова. (а гости-лап? трьохсот-гі-
ник) тріангула. (а кояьонок) сакма; 2.) (а
літака) лад.

Стройно _ агодно. струнко. (амуалш') аграйно.
Стр ойность _ стрункість. (а досягло) лад.
тграйність.

Стр ойный _ стрункйй. сгавнйй. стрімкий.
Стр онтель _ Іоудовніёгчий. будов ийк.
Стр онтель стно _ оудовнйцтво.
Стр онть,-сн _ 1) будувати. строїти. стави-
ти. мурув атн; З) (щедро-тенты) ладнув атн.
настроіовагн'. З) стро'ігн. шнкуватн. ше-
рсгувати. вйстроїти. вшнкувати.-ся.

Строна _ стрічка. рядок.
Стр опнлнна - кроква. [ко розв) наріжннк.

[то статтю) ощопннн. кліочйии.
Стр опнлнть _ ставити кроквн.
Стр опнльный _ кроків нйй.
Стр отггнный _ супсрокуватий. сваркйй.
Струг _ оайдак.
Стрдоыш- 1) сгругания'. 2) сгруяоса. оструікка.
Струить _ точйтися. дзворити.-ся.
Струна _ струна.
Струснть _ алякатися. вжакнутнся.
Струя _ струа. струмснь. струмок.
Стр ґйла _ стріла. стрілка.
Стргйшсоний _ стрілоцький. стрільцовнй.
Стр ґалконая ступвиь _ стрілоцька ступнй-

ця.
Стрґйшсоная ц'Ёпь _ ровстрільна. стрілець-
кий цсп.

Стр ґалоіс _ стрілсць. (властей) Цілець.
Стрітльба навгйсняя _ сгрітшба авйсла.
Стргальбапрнтгальнаа- стрільоаприцільна.
Стр'Ёшьба- стрілання. стрільба і сне. Паль-

оа.
Стр'ЬльбнЩе _ стрільоищс.
Стр'ЁльбнЩный _ сгрільбовнй.
Стр ґізльчатый _ стрілкуватий.
Стр 'Ьлнніе _ сгрілания.
Стр'йлнтъ _ стріляти. палати. строльнутн.
вйпалнтн.

Стуэка _ колод. колодноча.
Стунатъ _ стукатн. грвокагн. стукиугн.
Стук _ стук. сгуког.

З.) будова. будн-

Сторожевой пост _52_ Стук

Стор огневой пост _ сторожова 1ч'.ага. сгий
бскот.

Стороаснть _ сторон-сата. вартуватн.
Стор оапса _ сторожка. калавурня.
Стороаасій- сторожкйй іола. Остороашнй.
Сторон: _ сторож, вартівнйк.
Сторона _ 1) сторона. бік. берег;
В сторон'Ё _ посгоронь. одсгоронь. на
уаоіч. по ооочі.

В противополоокнуто сторону- навпаки:
2) край. краіна.

Стороннтьсн _ бокуватн. Цурагнся. усува-
тнся. укилатнся.

Сторонннн _ прнкйльннк. приоічиик.
Сторонній _ сторонній. боковйй.
Стоянка _ постій. постоанка. становисько.
Стоять _ стояти. сгагн.
Стоять на часяк _ вартувагн. чагув атн.
Стоять ноль но _ стояти вільно.
Стончій _ стоа'ч ий.
Стр аданіе _ страждання. страда.
Стр ааса _ стор оэка. варта.
Страна _ сторона. край. краіна.
Стр аница _ сторінка.
Страстный _ рсвннй. асагучнй. прйсгра-
стннй.

Страсть _ 1) мука. страждання; Е) Жадаиия.
жагога. страсть; 3) страх, Жал; 4) дуже.
надто. страшонно.

Стратегнчесній нлъоч _ сграгсґічннй кліоч.
Стр як _ страх, острак. ляк. Жал, стракота.
переполох.

Стр як _ Дуже. страшонно.
Стр ашнть, устр ашнться _ стракатигся.
лякати.-ся. жакатн.-ся. страшйтн.-ся.

Страшно _ страшно. бояако'. страшенно.
Страшный _ страшнйй. страшонннй.
Стремглан _ стрімголов. прожогом. мйтт то.
Стремешна _ Штрйпка.
Стремительно _ проэкогом. мйтгіо.
Стремительнан атака _ прудка. иавальна.
валка атака.

Стр емнтельннй _ валкйй. навальний.
Стр емнтьсн _ 1) лйнути'. Е) змагатися. на-
магатнся. прямув атн. порив атися.

Стр омлоніо _ змагання. поривання. пряму-
вання. (алаоао) розгон. намагання.

Стромннна _ круча. строма. сгромовйна.
урвищс.

Стремннстый _ кругйй. урвйст нй.
СтреогЬть _ стнрчати.
Стр сми _ стр емсъш, стреме но.
Стр еошшса _ 1) ступанка; 2) скодня. дра-
бйнка.

Стр омоиный _ сгрсмсннйй.
С. ремень _ пуплнця. післнщс.

Стр еноаснвать _ грсножитн. погрснояситн.
Стр ичь _ стрйггн.
Стр огательный _ стружийй.
Стр огать _ стругатн. аастругатн.
Строгій _ строгий. гострий.
Стр огость _ строгість.
Стр ооной _ 1) оудовальннй. оудівольннй;
Е)Шсрсговйй. стросвйй.

Стр оеніе _ 1) будування.
нок. будовання. будівля.

Строй _ 1) сгрій. Шик¬ (а ілсіссдс) лава. (а
тра жони) багова. (а гости-лап? трьохсот-гі-
ник) тріангула. (а кояьонок) сакма; 2.) (а
літака) лад.

Стройно _ агодно. струнко. (амуалш') аграйно.
Стр ойность _ стрункість. (а досягло) лад.
тграйність.

Стр ойный _ стрункйй. сгавнйй. стрімкий.
Стр онтель _ Іоудовніёгчий. будов ийк.
Стр онтель стно _ оудовнйцтво.
Стр онть,-сн _ 1) будувати. строїти. стави-
ти. мурув атн; З) (щедро-тенты) ладнув атн.
настроіовагн'. З) стро'ігн. шнкуватн. ше-
рсгувати. вйстроїти. вшнкувати.-ся.

Строна _ стрічка. рядок.
Стр опнлнна - кроква. [ко розв) наріжннк.

[то статтю) ощопннн. кліочйии.
Стр опнлнть _ ставити кроквн.
Стр опнльный _ кроків нйй.
Стр отггнный _ супсрокуватий. сваркйй.
Струг _ оайдак.
Стрдоыш- 1) сгругания'. 2) сгруяоса. оструікка.
Струить _ точйтися. дзворити.-ся.
Струна _ струна.
Струснть _ алякатися. вжакнутнся.
Струя _ струа. струмснь. струмок.
Стр ґйла _ стріла. стрілка.
Стргйшсоний _ стрілоцький. стрільцовнй.
Стр ґалконая ступвиь _ стрілоцька ступнй-

ця.
Стрґйшсоная ц'Ёпь _ ровстрільна. стрілець-
кий цсп.

Стр ґалоіс _ стрілсць. (властей) Цілець.
Стрітльба навгйсняя _ сгрітшба авйсла.
Стргальбапрнтгальнаа- стрільоаприцільна.
Стр'Ёшьба- стрілання. стрільба і сне. Паль-

оа.
Стр'ЬльбнЩе _ стрільоищс.
Стр'ЁльбнЩный _ сгрільбовнй.
Стр ґізльчатый _ стрілкуватий.
Стр 'Ьлнніе _ сгрілания.
Стр'йлнтъ _ стріляти. палати. строльнутн.
вйпалнтн.

Стуэка _ колод. колодноча.
Стунатъ _ стукатн. грвокагн. стукиугн.
Стук _ стук. сгуког.

З.) будова. будн-

Сторожевой пост _ 'ц
і

Ім
) _ Стук

Стор ожевой пост - сторожова чата. стий
бекёт.

Стор ожить _ сторожнїти. вартувати.
Стор ожка _ сторожка, калавурня.
Сторояасій_ сторожкнй 101 та Осторожний.
Сторож _ сторож. вартівнйк.
Сторона _ 1) сторона. бік. бёрег;
В сторона; _ посторонь. одсторонь. на
узбіч. по обочі.

В протнвоположную стороні/_ навпакй'.
2) край. краіна.

Сторониться _ бокуватн. Цуратнся. усува-
тися. ухилятися.

Стор онннк _ прихальник. прибічник.
Стор онній _ сторонній. боковт'тй.
Стоянка _ постій. постоянка. становисько.
Стоять _ стояти. стати.
Стоять на час ах _ вартуватн. чатув ати.
Стоять вольно _ стояти вільно.
Стоячій _ стоячий.
Стр аданіе _ страждання. страда.
Стр ажа _ сторожа. варта.
Страна _ сторона. край. краіна.
Страница _ сторінка.
Стр астный _ рёвиий. жагучий. прйстра-
стиий`

Страсть _ 1) мука. страждання; 2) жадання.
жагота` страсть'. З) страх. жах: 4) дуже.
надто. страшённо.

Стратегическій ключ _ стратегічний ключ.
Страх _ страх. острах. ляк. жах. страхота.
переполох.

Стр ах _ дуже. страшенно.
Страшить. устр ашиться _ страхатигся.
лякати.-ся. жахати,-ся. страшнтигся.

Страшно _ страшно, боязко'. страшенно.
Страшный _ страшняй. страшснннй.
Стр емглав _ стрімголов. пр ожогом. мйттю.
Стр емешка _ штрнпка.
Стремнтельші _ прожогом. маттю.
Стр емнтельная атака _ прудка. навальна.
валка атака.

Стр емнтслъннй _ валкйй. навапьний.
Стр емнться _ 1) лйнути'. 2) змагатися. на-
магатися. прямувати. пориватися.

Стр емленіе _ Змагання. пориваиня. пряму-
вання. (енергія) розгон. намагання.

Стр емннна _ круча. строма. стромовт'іна,
урвище.

Стр емннстый _ крутїтй. урвйст ий.
Стрем'Ёть _ стирчати.
Стр емн _ стрсменъ. стрёмёно.
Стремянка _ 1) ступанка; 2) сходня. дра-
бйнка.

Стр еменный _ стременнай.
С. ремень _ пуплиця. післиЩе.

Стр еноживатъ - треиожити. потреножити.
Стр нчь _ стрїїгтн.
Стр огателъный _ стружит'їй.
Стр огать _ стругати. застругати.
Строгій _ строгий, гострий.
Стр огость _ строгість.
Стр оевой _ 1) будовальний. будівёльний;

2) шереговйй. строєвт'гй.
Строеніе _ 1) будування;
иок. будования. будівля.

Стр ой _ 1) стрій. шик¬ (в шереді') лава. (є
три міт) батова. (є дослідна? трьшкгт-
ніж) тріянгула. (є кольонах) сакма; 2) (є
щ'зієщ) лад.

Стройно _ згодно. струнко. (влаштує) зграйио.
Стройиость _ стрункість. (в мі'згщг) лад.
зграйність.

Стройный _ стрункнй. ставнйй. стрімкай.
Строитель _ будовнячий. будовиігк.
Строительство _ будовнт'щтво.
Строгггь,-ся _ 1) бущвати. строїти. стави-
ти. муруватн; 2) (стргментн) ладнувати.
иастроюватн; З) строіти. шикувати. ше-
регувати. вйстроїти. вшикуватн.-ся.

Стр ока _ стрічка. рядок.
Стропилина _ кроква. (на розв) наріжник.

(таІ стелею) ощёпнии. ключйни.
Стропилить _ ставити кроквн.
Стропилъный _ кроків най.
Стротггнвый _ суперскуватий. сваркйй.
Струт _ байдак.
Стружкн_ 1) стругання'. 2) стружка. остружка.
Струнть _ точйтися. дзІоритн.-ся.
Струна _ струна.
Струсить _ злякатися. вжахнутися.
Струя _ струя. струмень. струмок.
Стр 'Ьла _ стріла стрілка.
Стрґізлковнй _ стрілецький. стрільцевий.
Стр'іѕпковая ступень _ стрілецька ступни-

ця.
Стр ґІзлковая ц'Ьпь
кий цеп.

Стр ґІзлок - стрілёць (влучним) цілець.
Стр'ізльба навґЬсная _ стрільба звйсла.
Стр'Ёльба прицгЬльная- стрільбапрнц'шьна.
Стр'ізльба_ стріляння стрільбаіонє. Паль-

ба.
Стрільбнще _ стрільбище.
Стр'ізльбищиый _ стрільбовий.
Стр ґізльчатый - стрілкуватий.
Стр 'Ьляніе _ стріляння.
Стразлѕпъ _ стріляти. палати. стрёльнути.
внпалити.

Стужа _ холод. холоднёча.
Стукатъ _ стукати. гртокати, стукнутн.
Стук _ стук. стукот.

2) будова. буди'-

_ розстрільна. стрілсць-



Стул _53_ Сьшучій

Стул _ стулсць. ст ілопь. двйґлніс
Ступать _ ступатн. ступйти.
Ступень _ ступінь. Щабель.
Ступенысн _ нодн, си оди.
Ступица _ маточнна. ступйци.
Стучать _ стуиати. тръоиати.
Стычна _ потйчиа. иолотноч а.
Ст'йна _ стіна, (там Ёана) мур.
Ствнной _ стіннйй.
Ст'й нобнтный _ муроломннй.
С. орудіе _ таран.

Ст'Ьсненіс _ стис. стйси. утиси.
СГЁснитещньій _ ут нс иат-очий. тіснйй.
Стйсщть _ 1) тіснйти. стисиатн'. 2) тіснй-
ти. утіснати.

Стнтнва'ть _ ститатн, стнттй.
Стиисать _ набувати, дбати.
Суббота _ субота.
Сутр об _ вамот. (защита) ьучутура.
Судебный _ судовйй. судний.
Судебный сл'йдователь _ судовйй слідчий.
Судейсьтсій _ судовйй. судійсьиий.
Судно _ судно. бариас. байдаи. дуб, Чайна,

ҐалЁра, иораб аль.
Судопроизводство _ судочйнство. справа
судова.

Судоиодный _ судоиодний. сплав нйй.
Суд - суд. справа.
Верховный с. _ генеральний суд.

Судьба _ дола. талан.
Судьи _ суддй. судоць.
Суев'йріе _ сусвіррн. сусвірство. аабобон-
ність.

Суев'Ёрный _ сусвірний. аабобонний.
Суета _ 1) марність. мариота, суета. Е) мс-
тушна, Шамотна. шари арок.

Стисииать _ уаити. повувити.
Сукно _ суиио. (царапин) ищзмаанн. (біла) таба,

(аналлісааа) саата.
Сума, сумна _ торба. торбина. (на. тютюн)
таман, (на шее-гс) шаньна, (гола эіатгапоніа) ла-
дівнйпа.
С. пер еметнаи _ босата. саива. саивй.

Сумертси _ смсри, смерианна.
Сумма _ сума. иошт.
Суматоиа _ мстушнй, тармйдср.
Сумратс _ сутінои. смариань. мрйиа, морои.
томрива.

Сумрачный _ имурий. амурний, поимурний.
темривий.

Сундук _ сирйнн.
Супесон _ супісои, піщанйца. пісиовйна.
Супещаный _ супіснуватий.
Супоиь _ супона.
Супостат _ ворот. супротйвнии.
Супрута _ супруга, друнсаиа. нсіниа.

Суп _ суп. тошиа
Сур овость _ суворість.
Сур овый _ суворий.
Сурьма _ сурь ма.
Сутни _ сут нн, доба.
Сутолотса _ тармйдер. бс'зладда. бітанйна.
Суточиьтй _ сутновйй. добовйй.
Суть _ істота. суть, сутта.
Суиод ол _ сулоділ.
Сухой _ сунйй.
Сунопутнан н'р ґйпость _ сунопутна кріпость,
фортоци.

Суиопутньти н морснін войсна _ суховомне
й морсьис війсьио.

Суша _ суноділ.
Существенный _ істотний, істний.
Существо _ істота.
Существовать _ істнувати. исивотіти.
Сущность _ істность. суттй. суть, статність.
Сфера д'Ёйствнтельна рунсейнаго огнн _
сфера, обснт дійсного мушнотното вотнто.

Сфера дальннго огнн _ сфера, обснт дало-
ното вотнто.

Сфер ичестсій _ сферічний; опуилнй, кулас-
тий.

Сформироиать,-си _ аформуватн.-сн.
Снватна _ потйчиа. бійиа. терць, сутйчиа.
Снватывать си _ 1) нвататн. сноттйти'. Е) сти-
нати.-са. счепйтн.-са.

Сиематичестсій план _ сиематйиний план.
Сиодить _ сходити. аіноднти. одійтй'. аійтй.
Сиодить си _ си одитисн. громадитиса.
Сноднн _ сиодні.
Сходственный _ відповідний. сноисий. по-
дібннй.

Снодство _ сноисість. подібність. подо ба.
Снодствовать _ пох одити. подобнт нсн.
Снод _ слід.
Счерчииать _ впйсувати. списати, зрисува-
ти.

Счетньтй _ полічсиий. алічсний. арахований'.
рахуниовнй.

Счет _ ліи. лічба. рахунок. рахуба.
Счетьт _ щоти. ранівнйцн.
Считать _ лічйти. рахувати. алічйти. обра-
вувати.

Счнтатьса _ рахув атиса.
Счищать _ ачнщати. зчйстити.
Сшибать _ абйтн. вбивати. авалати.
С*емтса _ вдійманна'. знймон. анімои.
С г'емщитс _ внимач.
С ”ум'й'ть _ ґуміти.
С**І_=.вд _ з`ізд'. наїзд.
Сыпучесть _ сйпиість.
Сьтпучій _ сипийй. сівийй.
С. ттвло _ снпоць.

Стул _53_ Сьшучій

Стул _ стулсць. ст ілопь. двйґлніс
Ступать _ ступатн. ступйти.
Ступень _ ступінь. Щабель.
Ступенысн _ нодн, си оди.
Ступица _ маточнна. ступйци.
Стучать _ стуиати. тръоиати.
Стычна _ потйчиа. иолотноч а.
Ст'йна _ стіна, (там Ёана) мур.
Ствнной _ стіннйй.
Ст'й нобнтный _ муроломннй.
С. орудіе _ таран.

Ст'Ьсненіс _ стис. стйси. утиси.
СГЁснитещньій _ ут нс иат-очий. тіснйй.
Стйсщть _ 1) тіснйти. стисиатн'. 2) тіснй-
ти. утіснати.

Стнтнва'ть _ ститатн, стнттй.
Стиисать _ набувати, дбати.
Суббота _ субота.
Сутр об _ вамот. (защита) ьучутура.
Судебный _ судовйй. судний.
Судебный сл'йдователь _ судовйй слідчий.
Судейсьтсій _ судовйй. судійсьиий.
Судно _ судно. бариас. байдаи. дуб, Чайна,

ҐалЁра, иораб аль.
Судопроизводство _ судочйнство. справа
судова.

Судоиодный _ судоиодний. сплав нйй.
Суд - суд. справа.
Верховный с. _ генеральний суд.

Судьба _ дола. талан.
Судьи _ суддй. судоць.
Суев'йріе _ сусвіррн. сусвірство. аабобон-
ність.

Суев'Ёрный _ сусвірний. аабобонний.
Суета _ 1) марність. мариота, суета. Е) мс-
тушна, Шамотна. шари арок.

Стисииать _ уаити. повувити.
Сукно _ суиио. (царапин) ищзмаанн. (біла) таба,

(аналлісааа) саата.
Сума, сумна _ торба. торбина. (на. тютюн)
таман, (на шее-гс) шаньна, (гола эіатгапоніа) ла-
дівнйпа.
С. пер еметнаи _ босата. саива. саивй.

Сумертси _ смсри, смерианна.
Сумма _ сума. иошт.
Суматоиа _ мстушнй, тармйдср.
Сумратс _ сутінои. смариань. мрйиа, морои.
томрива.

Сумрачный _ имурий. амурний, поимурний.
темривий.

Сундук _ сирйнн.
Супесон _ супісои, піщанйца. пісиовйна.
Супещаный _ супіснуватий.
Супоиь _ супона.
Супостат _ ворот. супротйвнии.
Супрута _ супруга, друнсаиа. нсіниа.

Суп _ суп. тошиа
Сур овость _ суворість.
Сур овый _ суворий.
Сурьма _ сурь ма.
Сутни _ сут нн, доба.
Сутолотса _ тармйдер. бс'зладда. бітанйна.
Суточиьтй _ сутновйй. добовйй.
Суть _ істота. суть, сутта.
Суиод ол _ сулоділ.
Сухой _ сунйй.
Сунопутнан н'р ґйпость _ сунопутна кріпость,
фортоци.

Суиопутньти н морснін войсна _ суховомне
й морсьис війсьио.

Суша _ суноділ.
Существенный _ істотний, істний.
Существо _ істота.
Существовать _ істнувати. исивотіти.
Сущность _ істность. суттй. суть, статність.
Сфера д'Ёйствнтельна рунсейнаго огнн _
сфера, обснт дійсного мушнотното вотнто.

Сфера дальннго огнн _ сфера, обснт дало-
ното вотнто.

Сфер ичестсій _ сферічний; опуилнй, кулас-
тий.

Сформироиать,-си _ аформуватн.-сн.
Снватна _ потйчиа. бійиа. терць, сутйчиа.
Снватывать си _ 1) нвататн. сноттйти'. Е) сти-
нати.-са. счепйтн.-са.

Сиематичестсій план _ сиематйиний план.
Сиодить _ сходити. аіноднти. одійтй'. аійтй.
Сиодить си _ си одитисн. громадитиса.
Сноднн _ сиодні.
Сходственный _ відповідний. сноисий. по-
дібннй.

Снодство _ сноисість. подібність. подо ба.
Снодствовать _ пох одити. подобнт нсн.
Снод _ слід.
Счерчииать _ впйсувати. списати, зрисува-
ти.

Счетньтй _ полічсиий. алічсний. арахований'.
рахуниовнй.

Счет _ ліи. лічба. рахунок. рахуба.
Счетьт _ щоти. ранівнйцн.
Считать _ лічйти. рахувати. алічйти. обра-
вувати.

Счнтатьса _ рахув атиса.
Счищать _ ачнщати. зчйстити.
Сшибать _ абйтн. вбивати. авалати.
С*емтса _ вдійманна'. знймон. анімои.
С г'емщитс _ внимач.
С ”ум'й'ть _ ґуміти.
С**І_=.вд _ з`ізд'. наїзд.
Сыпучесть _ сйпиість.
Сьтпучій _ сипийй. сівийй.
С. ттвло _ снпоць.

Стул _53_ Сьшучій

Стул _ стулець, стілёць, дзйґлнн
Ступать _ ступатн, ступйти.
Ступень _ ступінь. Щабе'ль.
Ступенькн _ ходи, сходи.
Ступица _ маточнна. ступвщя.
Стучать _ стукатн. гртокати.
Стычка _ потг'тчка, колотнёча.
Ст'ізна _ стіна, (кам їчна) мур.
Ст'Ённой _ стіннйй.
Ст'Ёнобнгный _ муроломннй.
С. орудів _ таран.

Стґйсненіє _ стнс. стйск, утнск.
Ст'ізсннтельный _ утнскаючий, тісній.
Ст'ізснять _ 1) тіснйтн, стискатн', 2) тіснг'т-
тн, утіснйтн.

Стягнвать _ стягатн, стягтй.
Стяжать _ набувати, дбати.
Суббота _ субота.
Сугр об _ замёт, (важный) кучугура.
Судебный _ судовйй. судний.
Судебный сл'іѕдователь _ судовйй слідчий.
Судейській _ судовйй. судійський.
Судно _ судно, баркас, байдак, дуб, чайка¬

ґалє'ра, коработъ.
Судопроизводство _ судочйнство. справа
судова.

Судоходный _ судоходннй, сплавнйй.
Суд _ суд. справа.
Верховный с. _ генеральний суд.

Судьба _ доля, талан.
Судья _ суддя, судёць.
Суев'ізріе _ суєвірря, суєвірство, забобон-
ність.

Суев'ізрный _ суєвірний, забобонннй.
Суета _ 1) марність, марнота. суєта; 2) ме-
тушнй. шамотна. шарварок.

С9уживать _ узити. повузити.
Сукно _ сукно, (червоне) кармазнн, (біле) таба.

(анщыйське) сає'та`
Сума, сумка _ горба. торбнна, (на. тютюн)
гаман, (на овес) шанька. (Ом патронів) ла-
дівнйця.
С. пер еметная _ бёсаґа, саква. саквй.

Сумерки _ смерк, смеркання.
Сумма _ сума¬ кошт.
Суматоха _ метушия, гармйдер.
Сумрак _ сутінок, смёркань. мрйка` морок,
тёмрява.

Сумрачный _ хму1)нй.Хмурннй, похмурний,
тсмрявий.

Сундук _ скрйня.
Супесок _ супісок, піщанйця, пісковгїна.
Супещаный _ супіскуватнй.
Супонь _ супоня.
Супостат _ ворог, супротйвннк.
Супруга _ супрута, дружйна, жінка.

Суп _ суп, вбшка.
Сур оно сть _ сув орість.
Сур овый _ суворий.
Сурьма _ сурьма.
Сугкн _ сутки, доба.
Сутолока _ тармйдер, безладдя, бітанг'тна.
Суточный _ сутковйй, добовйй.
Суть _ істота, суть, суття.
Суходол _ суходіл.
Сухой _ сухйй.
Сухопутная кр 'Ьпость _ сухопутна кріпость`
фортёця.

Сухопугныя н морскія войска _ сухозе'мне
й морське військо.

Суша _ суходіл.
Существенный _ істотний, істннй.
Существо _ істота.
Существовать _ істнуватн. Животітн.
Сущность _ істность, суття. суть, статність.
Сфера д'ізйствительна ружейнаго огня _
сфёра. обсяг дійсного мушкётного вогнто.

Сфера Дальняго огня _ сфёра, обсяг дало-
кото вогнто.

Сферическій _ сферічннй'. опуклнй, куляс-
тий.

Сформнровать,-ся _ зформуватн,-ся.
Схватка _ потйчка. бійка. герць, суті'тчка.
Схватываться _ 1) хвататн, схош'тти: 2) сти-
нати,-ся, счепйтн,-ся.

Схематическій план _ схематт'тчний плян.
Сходнть _ сходити, зіходнти, одійтй; зійти.
Сходйться _ сходитися, щомадигися.
Сходня _ сходні.
Сходственный _ відповідний, схожий, по-
дібннй.

Сходство _ схожість, подібність. подоба`
Сходствовать _ походити, подобнтнся.
Сход _ схід.
Счерчивать _ зпйсуваги, списати, зрисува-
ти.

Счегный _ полічений. злічений, зрахованнй'.
рахунковнй.

Счет _ лік, лічба, рахунок, рахуба.
Счєгы _ щотн, рахівнг'тця.
Считать _ лічт'їти, рахувати, Злічнги, обра-
хувати.

Считать ся _ рахуватися.
Счищать _ зчищатн, зчітститн.
Сшнбать _ збйтн. вбивати. зваш'тти.
С 'емка _ Здіймання', знймок, знімок.
С `емщнк _ зннмач.
С *ум'і;ть _ з”уміти.
СЧѕзд _ з`ізд'. наїзд.
Сыпучесть _ сйпкість.
Сыпучій _ снпкйй, сівкйй.
С. ттЬло _ снпёць.



Сырой _54_ Теппом'ир

Сырой _ вонкий, мокрий, віпьтотний', ви-
ровий.

Сыресть _ вояківть, вогківть.
Сырье _ вирець.
Сытный _ витний, тревиий.
Ситесть _ витнівть.
Сввер ное сіиніе _ окааія.
С'Ьнерный _ віверний. пів нічний, (про випав)
торовий. горішній.

С'ізнер о-иовточиый, западиий _ північно-
внідний, аакідний.

Сииер _ вівер, північ.
С'Ёданіе _ відання.
Сиделиа _ череавідельник
С'Ёдлать _ віддати, к'јгтшбачити, овідлати,
окупьбачити.

С'Ёдлистый _ линкїватий.
С'Ёдле _ відпо, ку'тшбака.
Бет с'Ёдла _ ояляп.

С'Ьдлевина _ відпо. відповина, (на зорі) вло-
товина.

Сини _ віни.
Сино _ віно.
С'Ёневал _ вінник.
Синотеов _ віноків, віножать.
Синь _ 1) тінь, яолодок; 2) намет, Шатро'.
З)оборона

С'йра _ вірка.
С'Ёрннстый _ вірчатий.
Сирмята _ вірмяга, вірик.
Сир нивтий, с'Ёр ний- вірчаний', вірчавтий,
вірчивтий

С'Ёр ый _ вірий, Шарий.
С'Ёть _ віть, вітка.
С'Ьча _ вічка.
С'Ёча _ віча, вічня. баталія.
С'ізченіе _ перевіч, перевік, перетин, переріа.
С'Ьчевей _ вічовий.
С'Ьчка _ вічна, різка.
Сичьгви _ віктн,-вя, рубатигвя.
Стань заиеренсскаи _ віча, віч, (ванн о'ичгі)
вічовик.

Сюда _ віоди, втодоіо.
Стерма _ вторма.
Стортутв _ вертјчс, вурдјгт.

Т
Табж _ т1отвон, табак, (я.-111,1н111ї1} бакјгн, (а
вива-знак) папїігшннйч (для нтокоаь'я) таба-
ка. кабака.

Табель _ таблиця, табелЬ,-я.
Табель повтам _ табеля бекетів.
Таблица _ таблиця.
Таблица стр'йльбы _ таблиця втрільби.

Табурет _ втільчик, табурет.
Тавре _ она. Клеймо.
Таган _ треног, тагин.
Таі'цеом _ потай, потайці, тайкома, нишком.
Тайна _ тайна, тайнівть, таємниця.
Тайник _ тайник, вяованка. криївка.
Тайно _ таеЇмно і она. Тайкем.
Таинственный _ таймний, пот аемиий, таєм-
ничий.

Тайный _ тайний, потайний, потаёмний.
Таитъ,-вя _ таіти,-вя, крити,-вя, яоватн,-вя.
Также _ також. теж, тож.
Такса _ таква, такція.
Тактика _ тактика.
Тактическее полоявеиіе _ тактичне поло-
ження.

Тактическее услевіе _ тактич на умова.
Такт _ такт, лад.
Талант _ талан, кебета, кивт.
Талер _ таляр.
Талія _ втан.
Тальник _ білотап, шеліот.
Таможенная иошлииа _ мито.
Таможенный _ тамоявенннй, митний.
Тамояши _ тамоЖня, митниця, кордон.
Танец _ танець, танок.
Танцоиать _ танцювати.
Таицор _ танцтора. танцъоривт а.
Таран _ 11.1уролом. тар ан.
Тарелка _ тарілка, (диабет) полјгмивок.
ТавкатЬ,-ви _ тягат и,-вя, волочити,-вя.
Татаре _ татари.
Татарскій _ татарвький.
Тащить ,-вя_ тятти,-вя, в олокти,-вя, витягти.
Таать _ танути, ровтанути.
Тиердить _ твердити, повторити, торочити.
Тиердовть _ тв ердівть, твердота,
Твердый _ 1) твердий, міцний; Е) непояит-
ний. неемінний.

Тиердґить _тверднути, твердітн, тв ердішати.
Тиорить _ творити, чинити, робити, діяти.
Тиорчевтвій _ творчий.
Творчевтио _ творчівть.
Театр вейни _ театр війни.
Театр _ театер. театр.
Текст- текст.
Текучій _ текучий, бігјгчии, бокучии.
Телтйга- повоака, віз, матка.
Темлик _ китиця.
Темиота _ темнота, темнівть.
Темный _ темний, тминий.
Темн'ізть _ темніти, меркнути.
Темперамент _ вдача, темпарамеит.
Теперь _ тепер, тепера.
Тепло _ тепло.
Тепломтіѕр _ тепломір.

Сырой _54_ Теппом'ир

Сырой _ вонкий, мокрий, віпьтотний', ви-
ровий.

Сыресть _ вояківть, вогківть.
Сырье _ вирець.
Сытный _ витний, тревиий.
Ситесть _ витнівть.
Сввер ное сіиніе _ окааія.
С'Ьнерный _ віверний. пів нічний, (про випав)
торовий. горішній.

С'ізнер о-иовточиый, западиий _ північно-
внідний, аакідний.

Сииер _ вівер, північ.
С'Ёданіе _ відання.
Сиделиа _ череавідельник
С'Ёдлать _ віддати, к'јгтшбачити, овідлати,
окупьбачити.

С'Ёдлистый _ линкїватий.
С'Ёдле _ відпо, ку'тшбака.
Бет с'Ёдла _ ояляп.

С'Ьдлевина _ відпо. відповина, (на зорі) вло-
товина.

Сини _ віни.
Сино _ віно.
С'Ёневал _ вінник.
Синотеов _ віноків, віножать.
Синь _ 1) тінь, яолодок; 2) намет, Шатро'.
З)оборона

С'йра _ вірка.
С'Ёрннстый _ вірчатий.
Сирмята _ вірмяга, вірик.
Сир нивтий, с'Ёр ний- вірчаний', вірчавтий,
вірчивтий

С'Ёр ый _ вірий, Шарий.
С'Ёть _ віть, вітка.
С'Ьча _ вічка.
С'Ёча _ віча, вічня. баталія.
С'ізченіе _ перевіч, перевік, перетин, переріа.
С'Ьчевей _ вічовий.
С'Ьчка _ вічна, різка.
Сичьгви _ віктн,-вя, рубатигвя.
Стань заиеренсскаи _ віча, віч, (ванн о'ичгі)
вічовик.

Сюда _ віоди, втодоіо.
Стерма _ вторма.
Стортутв _ вертјчс, вурдјгт.

Т
Табж _ т1отвон, табак, (я.-111,1н111ї1} бакјгн, (а
вива-знак) папїігшннйч (для нтокоаь'я) таба-
ка. кабака.

Табель _ таблиця, табелЬ,-я.
Табель повтам _ табеля бекетів.
Таблица _ таблиця.
Таблица стр'йльбы _ таблиця втрільби.

Табурет _ втільчик, табурет.
Тавре _ она. Клеймо.
Таган _ треног, тагин.
Таі'цеом _ потай, потайці, тайкома, нишком.
Тайна _ тайна, тайнівть, таємниця.
Тайник _ тайник, вяованка. криївка.
Тайно _ таеЇмно і она. Тайкем.
Таинственный _ таймний, пот аемиий, таєм-
ничий.

Тайный _ тайний, потайний, потаёмний.
Таитъ,-вя _ таіти,-вя, крити,-вя, яоватн,-вя.
Также _ також. теж, тож.
Такса _ таква, такція.
Тактика _ тактика.
Тактическее полоявеиіе _ тактичне поло-
ження.

Тактическее услевіе _ тактич на умова.
Такт _ такт, лад.
Талант _ талан, кебета, кивт.
Талер _ таляр.
Талія _ втан.
Тальник _ білотап, шеліот.
Таможенная иошлииа _ мито.
Таможенный _ тамоявенннй, митний.
Тамояши _ тамоЖня, митниця, кордон.
Танец _ танець, танок.
Танцоиать _ танцювати.
Таицор _ танцтора. танцъоривт а.
Таран _ 11.1уролом. тар ан.
Тарелка _ тарілка, (диабет) полјгмивок.
ТавкатЬ,-ви _ тягат и,-вя, волочити,-вя.
Татаре _ татари.
Татарскій _ татарвький.
Тащить ,-вя_ тятти,-вя, в олокти,-вя, витягти.
Таать _ танути, ровтанути.
Тиердить _ твердити, повторити, торочити.
Тиердовть _ тв ердівть, твердота,
Твердый _ 1) твердий, міцний; Е) непояит-
ний. неемінний.

Тиердґить _тверднути, твердітн, тв ердішати.
Тиорить _ творити, чинити, робити, діяти.
Тиорчевтвій _ творчий.
Творчевтио _ творчівть.
Театр вейни _ театр війни.
Театр _ театер. театр.
Текст- текст.
Текучій _ текучий, бігјгчии, бокучии.
Телтйга- повоака, віз, матка.
Темлик _ китиця.
Темиота _ темнота, темнівть.
Темный _ темний, тминий.
Темн'ізть _ темніти, меркнути.
Темперамент _ вдача, темпарамеит.
Теперь _ тепер, тепера.
Тепло _ тепло.
Тепломтіѕр _ тепломір.

Сырой _54_ Теплом'ізр

Сыр ой _ вохкий. мокрий. вілъготннй'. си-
ровий.

Сырость _ вохкість. вогкість.
Сырье _ сирець.
Сытный _ ситний. тревний.
Ситость _ ситність.
С'Ёвер ное сіяніе _ оказія.
С'Ьверный _ сіверний. північний. (про віз-пер)
горовий. горішній.

С'Ёверо-восточный, западний _ північно-
східний. тзахідний.

С'ізвер _ сівер. північ.
С'Ьданіе _ сідання.
С'Ёделка _ черезсідельник.
С'Ьдлать _ сідлати. кульбачити. осідпати.
окутъбачитн.

С'Ёдлистый _ линкуватий.
Сидло _ сідпо. кулъбака.
Без с'іздла _ охляп.

С'іздловнна _ сідпо. сідловина. (на юрі) вло-
говина.

С'Ёни _ сіни.
С'Ёно _ сіно.
С'вновал _ сінник.
С'Ёнокос _ сінокіс. сіножать.
С'внь _ І) тінь. холодок; 2) намет. шатро'.
З) оборона.

С'Ёра _ сірка.
С'іѕр ннстый _ сірчатий.
С'ітрмяга _ сірмяга. сіряк.
С'Ёр инстий. с'ізр ний _ сірчаний' сірчастий.
сірчистий

С'Ёрый _ сірий. шарий.
С'Ётъ _ сіть. сітка.
С'Ёча _ січка.
С'Ёча _ січа. січня. баталія.
С'ізченіе _ пересіч. пересік. перетин. переріз.
С'Ёчевой _ січовий.
С'іѕчка _ січка різка.
С'вчь.-ся _ сікти -ся рубати--ся
С'Ёчь запорожскал _ січа січ (шин с'ичи)
січовик.

Сюда _ сюди. сюдою.
Сюрма _ сторма.
Сюртук _ сертук¬ сурдут.

Т
Табак _ тюттон, табак. (міцний) бакун. (є
лисп'гищ) папушний. (для щотижня) таба-
ка. кабака.

Табель _ таблиця. табель.-я.
Табель постам _ табеля бекётів.
Таблица _ таблиця.
Таблица стр'Ёльбы _ таблиця стрільби.

Табур ет _ стільчик. табурёт.
Тавро _ 0118. Клеймо.
Таґан _ тренаг, таган.
Тайком _ потай. патайці. тайкома. нишком.
Тайна _ тайна. тайність, таємниця.
Тайник _ тайник. схбваика. криївка.
Тайно _ таёмно ідив. Тайком.
Таннственный _ тає'миий. потаёмний. таєм-
ничий.

Тайный _ тайний. потайний. потаёмннй.
Танть.-ся _ таіти.-ся. крити.-ся. ховати.-ся.
Также _ також. теж. тож.
Такса _ такса. такція.
Тактика _ тактика.
Такгнческое положеніе _ тактичие пола-
ження.

Тактическое `условіе _ тактична умова.
Такт _ такт. лад.
Талант _ талан. кебёта. хист.
Талер _ таляр.
Талія _ стан.
Тальник _ білотап. шелюг.
Таможенная пошлииа _ мито.
Таможенный _ таможенний. митний.
Таможня _ тамёжня. митниця. кордон.
Танец _ танець. таиок.
Танцоватъ _ танцювати.
Танцор _ танцтора. танцюриста.
Тараи _ муролом. таран.
Тарелка _ тарілка. (їшібо'ка) полумисок
Таекать,-ся_ тягати. -.ся волочити. -ся
Татаре _ татари.
Татар екій _ татарський.
Тащнтъ ,-ся _ тягти.-ся. волокти.-ся. витягти.
Таягь _ танути ростанути.
Твердить _твердити. повторити. торочитн.
Твердоеть _ твердість. твердота.
Твердь1й_ 1) твердий. міцний; 2) непохит-
ний. незмінний.

Тверд'ітть _тверднути. твердіти. тв ердішати.
Творить _ творити чинити. робити. діяти.
Творческій _ творчий.
Творчество _ творч1сть.
Театр войнн _ театр вінни.
Театр _ театер. театр.
Текст _ текст.
Текучій _ текучий' бігучии бикучни.
ТелгЬга- повозка. віз. мажа.
Темляк _ китиця.
Темнота _ темнота. темність.
Темный _ темний. тмяний.
Темн'ізть _ темнітн. меркнути.
Темперамент - вдача. темпарамент.
Теперь _ тепёр. тепера.
Тепло _ тепло.
Теплом'ізр _ тепломір.



ґГенноти _55_ Торфииой

Теплота _ тепло. гсплога.
Тер оть.-сн _ торти.-сн. [щоб отжог-пішов) щи-
рув ати. (волі ком. тонас)шмуглаги. Шмор -
гати.

Терки _ горгки. трочка. торки.
Тврновищв. твриовиіпс _ торник. тсрниии.
Терн _ тари. торси.
Тврпвитин _ тсрпснтиии.
Терпнмость _ торпимість.
Тернтсость _ торпкість.
Тврп'влнвость _гсрпсливість. торпливість.
Тор п'вливьій _ тсрпсливии. тсрпш'тчніїтъ тер-
пјдтии.

Терп'виів _ торпіиин. гсрплиики.
Тврнть _ тсриги. губити. тратити. страну-
вати.
Тврить время _ ганги. тратити Час. вику-
ваги. мариуваги час.

Торнть сознаиіо _ Чьіииіти.
Тврнть состонніе _ нищитиси.

Твсать _ тссати.
Тесеопсн _ тисьоьіки. стрічки. поворовки.
Тес _ тсс. шильовка. тссиици.
Твсьма _ гисьма. тисма.
Твтива _ гстива. титива.
Твтр адь _ гсградь.-и. вшиток.
Твкиика _ ток ники.
Твкничвскій _ тскничиии.
Твчвиів _ 1) тони. тсиіа. біг. водоточи. 2) про-
тиг. продовж.

Течь _ 1) тскги. оігти. литиси. гоиигисн'.
З) прогікати. протскти.

Течь _ тоии. протоииии.
Тина _ гваиь. гвиіпоки. иамул.
Тииистьтй _ оагнистии. мулкии.
Типографія _ друкарня. тискарии.
Типографстсій _ друкарсь кий.
Тираиить _ мордув ат и. дущити.
Тистсанів _ тискаиин.
Тнстсн _ лощиги. давило. щомки. кліщі.
Титул _ тнтўл1 тигло.
Тиф _ тиф. гифус.
Тикиуть _ гиииути стикати. иитикати.
Тико _ тиио. потикоиьку. стиии. поволі.
Тикомошсом _ стииа. тикцом. тишком.
Тишв _ тиише. гикнцс.
Тишииа _ гиШииа. тиши. гииість.
Ткатш _ тканини
ТоварнЩесній _ товариський.
Товарищество _ товариство.
Товариш _ товариш.
Товар _ товар. крим.
Тождественный _ ідентичний. тотожннй.
Тождество _ ідентичність. гоиссамісгь. то-
тоисиість.

Токариан _ токарии.

Токарь _ токирь.
Тотс _ 1) потін; 1) тік. ток'. З) протнг (когор-

.т_1.-1). течіи.
Тошсать.-сн _ пкати.-си. Штовкатн.-си. тов-
кати.-сн.

Тошсоваиів _ говмачснин. тлумачення.
Тошсовать _ тлумаит-тти. товмаииги. виис-
ниги.

Тошсовьтй _ 1) виасиготочии: 2.) гимкии. ти-
мјгиии.

Тошсотнн _ товчи. натовп. товкотии.
Тошс _ 1) толк. тими. глузд'. 2) поголос.
поговір.

Толпа _ товпа. стовпнщс. гиск. ворба. Норме,
кјгпи.

Толстый _ товстий.
Толчон _ товчок.
Толща _ товща. скиои. товщини.
Толщииа _ говщи. товщина. товщини.
Толщнното _ завтовшки.
Только _ тілько. тільки.
Томитвльньій _ томливии. щщливии. щит-
нии.

Томитьсн _ томитиси. нудигигси. нјщьгу-
вати.

Тоинть _ тонити. тончити.
Тошсость _ тонкота.
Тоиній.-о _ грузькииго.
Тошсость _ гриикість. грувоги.
Топливо _ топливо. паливо.
Топорищв _ топорищс. топорисько.
Топор _ сокири. топор.
Топот _ тј'пинии. тупогінии. гопотии.
Топтаиів _ топтаиин. гопцгов ании.
Топгать.-сн _ топтати.-си_. топцтовати.-си.
Топь _ багно. Іо'агииии. дриговииа. моиари.
Торба _ Шаиьки.
Торговлн _ торг. торгівля.
Торг _ торг. ринок. торговици.
Торжество _ торжество. урочистісгь. вс-
лиииість.

Торжественный _ торжественный, 1урочи-
стий. питниии.

Тормавить _ гальмувати.
Тормав _ гальма. гильмо.
Ториан дорога _ оигии Шлак. бити дороги.
Торопнть _ гилити. скорити.
Торопить.-сн _ скорити.-си. спіШиги. кана-
тиси.

Торопливость _ спік. поспік. капаиин. сквип-
ливість.

Тороплнвий _ снішливии. поспішиии. ско-
росппниии.

Торс _ тилуо. торс.
Торф _ торф. оолотииии.
Торфниой _ горфовии. торфииии.

ґГенноти _55_ Торфииой

Теплота _ тепло. гсплога.
Тер оть.-сн _ торти.-сн. [щоб отжог-пішов) щи-
рув ати. (волі ком. тонас)шмуглаги. Шмор -
гати.

Терки _ горгки. трочка. торки.
Тврновищв. твриовиіпс _ торник. тсрниии.
Терн _ тари. торси.
Тврпвитин _ тсрпснтиии.
Терпнмость _ торпимість.
Тернтсость _ торпкість.
Тврп'влнвость _гсрпсливість. торпливість.
Тор п'вливьій _ тсрпсливии. тсрпш'тчніїтъ тер-
пјдтии.

Терп'виів _ торпіиин. гсрплиики.
Тврнть _ тсриги. губити. тратити. страну-
вати.
Тврить время _ ганги. тратити Час. вику-
ваги. мариуваги час.

Торнть сознаиіо _ Чьіииіти.
Тврнть состонніе _ нищитиси.

Твсать _ тссати.
Тесеопсн _ тисьоьіки. стрічки. поворовки.
Тес _ тсс. шильовка. тссиици.
Твсьма _ гисьма. тисма.
Твтива _ гстива. титива.
Твтр адь _ гсградь.-и. вшиток.
Твкиика _ ток ники.
Твкничвскій _ тскничиии.
Твчвиів _ 1) тони. тсиіа. біг. водоточи. 2) про-
тиг. продовж.

Течь _ 1) тскги. оігти. литиси. гоиигисн'.
З) прогікати. протскти.

Течь _ тоии. протоииии.
Тина _ гваиь. гвиіпоки. иамул.
Тииистьтй _ оагнистии. мулкии.
Типографія _ друкарня. тискарии.
Типографстсій _ друкарсь кий.
Тираиить _ мордув ат и. дущити.
Тистсанів _ тискаиин.
Тнстсн _ лощиги. давило. щомки. кліщі.
Титул _ тнтўл1 тигло.
Тиф _ тиф. гифус.
Тикиуть _ гиииути стикати. иитикати.
Тико _ тиио. потикоиьку. стиии. поволі.
Тикомошсом _ стииа. тикцом. тишком.
Тишв _ тиише. гикнцс.
Тишииа _ гиШииа. тиши. гииість.
Ткатш _ тканини
ТоварнЩесній _ товариський.
Товарищество _ товариство.
Товариш _ товариш.
Товар _ товар. крим.
Тождественный _ ідентичний. тотожннй.
Тождество _ ідентичність. гоиссамісгь. то-
тоисиість.

Токариан _ токарии.

Токарь _ токирь.
Тотс _ 1) потін; 1) тік. ток'. З) протнг (когор-

.т_1.-1). течіи.
Тошсать.-сн _ пкати.-си. Штовкатн.-си. тов-
кати.-сн.

Тошсоваиів _ говмачснин. тлумачення.
Тошсовать _ тлумаит-тти. товмаииги. виис-
ниги.

Тошсовьтй _ 1) виасиготочии: 2.) гимкии. ти-
мјгиии.

Тошсотнн _ товчи. натовп. товкотии.
Тошс _ 1) толк. тими. глузд'. 2) поголос.
поговір.

Толпа _ товпа. стовпнщс. гиск. ворба. Норме,
кјгпи.

Толстый _ товстий.
Толчон _ товчок.
Толща _ товща. скиои. товщини.
Толщииа _ говщи. товщина. товщини.
Толщнното _ завтовшки.
Только _ тілько. тільки.
Томитвльньій _ томливии. щщливии. щит-
нии.

Томитьсн _ томитиси. нудигигси. нјщьгу-
вати.

Тоинть _ тонити. тончити.
Тошсость _ тонкота.
Тоиній.-о _ грузькииго.
Тошсость _ гриикість. грувоги.
Топливо _ топливо. паливо.
Топорищв _ топорищс. топорисько.
Топор _ сокири. топор.
Топот _ тј'пинии. тупогінии. гопотии.
Топтаиів _ топтаиин. гопцгов ании.
Топгать.-сн _ топтати.-си_. топцтовати.-си.
Топь _ багно. Іо'агииии. дриговииа. моиари.
Торба _ Шаиьки.
Торговлн _ торг. торгівля.
Торг _ торг. ринок. торговици.
Торжество _ торжество. урочистісгь. вс-
лиииість.

Торжественный _ торжественный, 1урочи-
стий. питниии.

Тормавить _ гальмувати.
Тормав _ гальма. гильмо.
Ториан дорога _ оигии Шлак. бити дороги.
Торопнть _ гилити. скорити.
Торопить.-сн _ скорити.-си. спіШиги. кана-
тиси.

Торопливость _ спік. поспік. капаиин. сквип-
ливість.

Тороплнвий _ снішливии. поспішиии. ско-
росппниии.

Торс _ тилуо. торс.
Торф _ торф. оолотииии.
Торфниой _ горфовии. торфииии.

Теплота _5§_ Торфяной

Теплота _ тепло. теплота.
Тер еть,-ся _ тертн.-ся. [ідіоб вышел-ити) ша-
рув атн. (залі дом. тошто) шмуглити.Шмор-
гатн.

Терки _ тертка. тречка. торка.
Терновище, тер новини _ териик. териииа.
Тери _ терн. терен.
Териентнн _ терпентииа.
Терпимоеть _ терпимість.
Терпкость _ терпкість.
Терп'ізлнвость _терпеливість.терпливість.
Тер п'Ёливый _ терпеливий. терплѕгіий. тер-
пучий.

Терп'ізиіе _ терпіння. терпличка.
Терять _ терити. губити. тратити. страчу-
вати.
Терять время _ гаяти, тратити час. ваку-
вати. мариувати час.

Терить сознаиіе. _ чманітн.
Терять состониіе _ нишитися.

Тесать _ тесати.
Тесемка _ тасьомка. стрічка. поворозка.
Тес _ тес. шалъовка. тесниця.
Тееьма _ тасьма. тясма.
Тетива _ тетива. тятива.
Тетр адь _ тетрадьгя. зшиток.
Техника _ техника.
Техническій _ техничиий.
Теченіе _ 1) теча. течіи. біг. водотеча'. 2) про-
тяг. продовж.

Течь _ 1) текти. бігти. литисн. точитися'.
2) протікати. протекти.

Течь _ теча. проточииа.
Тина _ тваиь. твантока. намул.
Тиннстый _ багиистий. мулкий.
Типографія _ друкарня. тискарня.
Типографскій _ друкарськнй.
Тир аиить _ мордув ат и. Душити.
Тиеканіе _ тискаиня.
Тиеки _ леЩата. давило. щемкн. кліщі.
Титул _ титул. титло.
Тиф _ тиф. тифус.
Тихнуть _ тихнути стихати. затихати.
Тихо _ тихо. потихеньку. стихи. поволі.
Тихомолком _ стиха. тихцем. тишком.
Тише _ тихше. тихіще.
Тишина _ тишииа. тиша. тихість.
Ткаиъ _ тканина.
Товарищескій _ товариський.
Товарищество _ товариство.
Товариш _ товариш.
Товар _ товар. крим.
Тождествеииый _ ідентичний. тотожиий.
Тождество _ ідентичність. тожсамість, то-
тожиість.

Токарнан _ токария.

Токарь _ токарь.
Ток _ 1) потік; 2) тік. ток; З) протят (воді-'-

_х'у). течіи.
Тошсатьгея _ пхатигся, штовхатн.-ся. тов-
кати.-ся.

Толковаиіе _ товмачення. тлумачення.
Тошсовать _ тлумачити. товмачнти. вияс-
нити.

Тошсовый _ 1) виисиюючий: 2) тямкий. тя-
мучий.

Тошсотня _ товча. натовп. товкотни.
Толк _ 1) толк. тими. глузд; 2.) поголос.
поговір.

Толпа _ товпа. стовпнще. тиск. торба. ворма.
купа.

Толетый _ товстий.
Тол-ток _ товчок.
Толща _ товща. скиба. товщина.
Толщииа _ товща. товщина. товщини.
Толщиною _ завтовшки.
Только _ тішко. тільки.
Томительный _ томливий. нудливий. нуд-
ний.

Томиться _ томитнся. иудити.~ся. нудьгу-
вати.

Тоиить _ тонитн. тончитн.
Тоикость _ тонкота.
Тоикій,-о _ грузький.-о.
Тошсость _ трузкість. грузота.
Топливо _ топливо. паливо.
Топорище _ топорище. топорисько.
Топор _ сокири. топор.
Топот _ тупания. тупотіния. топотии.
Топтаніе _ топтаиня. топцювання.
Тотггать,-ся _ топтатн.-ся_. топцювати.-ся.
Топъ _ багно. багнииа. драговина. мочара.
Торба _ шаиька.
Торговля _ торг. торгівля.
Торг _ торг. ринок. торговиця.
Торжество _ торжество. урочистість. ве-
личиість.

Торжественный _ торжествеииий. урочи-
стий. пишиий.

Тормазить _ гальмувати.
Тормаз _ гальма. гальмо.
Ториая дорога _ битий шлях. бита дорога.
Торопить _ галити. скорити.
ТоропитЬ,-сн _ скорити.-ся. снішити, Хала-
тися.

Тороплтшость _ спік. поспіх. хапания. сквап-
ливість.

Торопливнй _ спішливий. поспішний. ско-
роспішиий.

Торс _ тулуб. торс.
Торф _ торф. болотнииа.
Торфяиой _ торфовнй. торфииий.



Торчить _56_ ТруоШ-твый

Торчать _ оторчитн; отнрчитн; отромітн.
Торчком _ торчма, пторч, навстнр.
Тотчио _ зараз.
Точнло _ точило, гоотрйпо.
Точильиый камень _ брус.
Точнть _ 1) точйти. ийточти; Е) точйтн,-оа,
внлнв атп,-са.

Точка _ 1) точіиии; гоотріиии; З) точка,
крапаа.
Стииить точкн _ точиуи ат н.

Точно _ 1) справді, дійено, саме, істотно,
достоменно; Е) еправно, докладно, певно;
З) мов, немов; паче, неначе, буцім.

Точность -докчаднеть, еправніеть, точиіоть.
Точный _ 1] оправжній, діоиий¬ точний. іотот-
ний; З] онрйииий; 3) одиииоиий. подібний;
певннй.

Тр иии _ трава.
Тр ииоро _ заслон, траверс.
Тр авнтв _ 1) травйтн, внпаоатн, толочити;

Е.) цьвуватн, аацъвуватн, під'тожуватн.
Тр актовать _ триитуи ат и.
Тр акт _ тракт, бйтнй, вепйннй шш, го отй-
нець.

Тр имбоиить _ убивити. уторуиити. бутйти.
Тр амбонка _ доибии. толои.
Тр иионир иит _ риштри.
Тр ииопортир _ иутомір.
Транспорт _ обои. валка, транспорт.
Тр иишойиоо орудіо _ оиоиии гармата.
Траншен _ оиіи, траншеа.
Тр ап _ схода.
Трата _ трата, етрат а, (до футов-ду) мирно-
трйтотио; мириотрйти.

Тр итить _ трититн; внтрачатн, зтритити.
Тр иур _ жалоба.
Тр азкторін _ триоиторіи.
Тробоиииіо _ иимогиини; домигинии. вимоги.
Тр обоиить _ 1) иимигити. трёбуиити. (оптом.)
доиомииитиои; иимигитиои; ирииити; по-
требуватн.

Требонательнан в'Ёдомость _ внмогова,
потребова відомість.

Тр оиоги _ тревога, трівота, поруа, ополок,
ҐБЕШТ.
Удиритъ, зибить тревоту- идирити на опо-
лох, на ґиилт.

Тр евоженіе _ турбуиииии; нолоиииии.
Тревожнть _ трівожнтн, турбуватн, пору-
зійти. бентежнтн.

Тр евожный _ иооиоиійиий¬ турботиий¬ ба-
ламутннй, ґиилтоиний.

Тр огриииый _ трьоибоиоиий, трибочиий.
трьоиотіииий. трнґриииий.

Тр озио _ твереао.
Тр оизоль _ трензель, тренала.

Тр оніо _ торти.
Тр оног _ троиіг.
Тр еножнть _ треножнт и.
Тр еножннк _ трииог. трнніжок, татан.
Тр епать _ тріиити; шарпатн, торгити.
Тр епет _ трепет, тремтінна.
Трепетать _ троиотіти¬ тромтітн.
Тр онотный _ тремтачнй, тремтйтчнй.
Тр еокать,~он _ тріоиитигои; лоиитигои; ре-
патн,-оа, тріснутн,-са, розсіетн,-св.

Тр еокотнн _ тріоиот ни.
Тр еок _ тріои¬ труои; пуск, аруок
Тр ооиуть _ тріоиути; тепнутн.
Тр оть _ треть, третйна.
Тр отьнгодиишиій _ позиторішиій.
Треугольннк _ треугольник, трииутиии;
трьоииутиии.

Тр еутолвный _ тринутннй; трьоииутиий.
Трекгранный -трьоирубоиий; трьоиотіиинй,
трьоиґриииий.

Тр еЩать _ тріщити; тріоиотіти; ируиити.
Тр ощиии _ тріщини; розиолиии, Шнйри.
Трндневный _ трьоидониий.
Тр нжды _ тричі.
Тр огить _ 1) еайматн, Чіпатн, ториити. Заче-
пйтп: Е) порушатн, зворушатн, зрушити.

Тройка _ (коней) тройии.
Тройной _ трійийй. тройчитий. троіотий.
Троиутьгон _ спричинити-он, ируииутиои.
абожеволітн і они. Трогить.

Тр оии _ стежка, путйвець.
Тр опнк - зворотннк
Тр ооак _ Шии (прошлом).
Тр оотннк _ очерет, аомйш, троот.
Тр отуир _ иішоиод¬ тротуир.
Труби _ труб а, оурми; днмарь.
Труба дымован _ днмарь.
Труба пожар иии _ омои.
Т. зр итольнии _ підаорна.

Труб ич _ трубач, сурмач.
Трубнть _ трубйта, оуротйтп.
Трубка _ трубка, рурка.
Трубка курнтельнии - Шольии.
Трубиый _ трубний; иомииоиий; димйриий.
Труднтъои _ трудйтнои. прашоватн.
Трудно _ трудно. важно, тажко, оирутно.
Трудность _ трудиіоть; трудииціи.
Трудный _ трудийй; твжвйй.
Трудошобнвый _ трудйщий; робучий; пра-
цьовйтнй.

Трудошобіе _ працьоийтіоть.
Труд _ труд, праца.
Труп - труп.
Труонть _ страаатнса, боатнеа, труоити.
Труолнвость _ труолйївіоть. нолоишішіоть.
Труолииый _ труолйиий. иолоилйївнй.
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Торчать _ оторчитн; отнрчитн; отромітн.
Торчком _ торчма, пторч, навстнр.
Тотчио _ зараз.
Точнло _ точило, гоотрйпо.
Точильиый камень _ брус.
Точнть _ 1) точйти. ийточти; Е) точйтн,-оа,
внлнв атп,-са.

Точка _ 1) точіиии; гоотріиии; З) точка,
крапаа.
Стииить точкн _ точиуи ат н.

Точно _ 1) справді, дійено, саме, істотно,
достоменно; Е) еправно, докладно, певно;
З) мов, немов; паче, неначе, буцім.

Точность -докчаднеть, еправніеть, точиіоть.
Точный _ 1] оправжній, діоиий¬ точний. іотот-
ний; З] онрйииий; 3) одиииоиий. подібний;
певннй.

Тр иии _ трава.
Тр ииоро _ заслон, траверс.
Тр авнтв _ 1) травйтн, внпаоатн, толочити;

Е.) цьвуватн, аацъвуватн, під'тожуватн.
Тр актовать _ триитуи ат и.
Тр акт _ тракт, бйтнй, вепйннй шш, го отй-
нець.

Тр имбоиить _ убивити. уторуиити. бутйти.
Тр амбонка _ доибии. толои.
Тр иионир иит _ риштри.
Тр ииопортир _ иутомір.
Транспорт _ обои. валка, транспорт.
Тр иишойиоо орудіо _ оиоиии гармата.
Траншен _ оиіи, траншеа.
Тр ап _ схода.
Трата _ трата, етрат а, (до футов-ду) мирно-
трйтотио; мириотрйти.

Тр итить _ трититн; внтрачатн, зтритити.
Тр иур _ жалоба.
Тр азкторін _ триоиторіи.
Тробоиииіо _ иимогиини; домигинии. вимоги.
Тр обоиить _ 1) иимигити. трёбуиити. (оптом.)
доиомииитиои; иимигитиои; ирииити; по-
требуватн.

Требонательнан в'Ёдомость _ внмогова,
потребова відомість.

Тр оиоги _ тревога, трівота, поруа, ополок,
ҐБЕШТ.
Удиритъ, зибить тревоту- идирити на опо-
лох, на ґиилт.

Тр евоженіе _ турбуиииии; нолоиииии.
Тревожнть _ трівожнтн, турбуватн, пору-
зійти. бентежнтн.

Тр евожный _ иооиоиійиий¬ турботиий¬ ба-
ламутннй, ґиилтоиний.

Тр огриииый _ трьоибоиоиий, трибочиий.
трьоиотіииий. трнґриииий.

Тр озио _ твереао.
Тр оизоль _ трензель, тренала.

Тр оніо _ торти.
Тр оног _ троиіг.
Тр еножнть _ треножнт и.
Тр еножннк _ трииог. трнніжок, татан.
Тр епать _ тріиити; шарпатн, торгити.
Тр епет _ трепет, тремтінна.
Трепетать _ троиотіти¬ тромтітн.
Тр онотный _ тремтачнй, тремтйтчнй.
Тр еокать,~он _ тріоиитигои; лоиитигои; ре-
патн,-оа, тріснутн,-са, розсіетн,-св.

Тр еокотнн _ тріоиот ни.
Тр еок _ тріои¬ труои; пуск, аруок
Тр ооиуть _ тріоиути; тепнутн.
Тр оть _ треть, третйна.
Тр отьнгодиишиій _ позиторішиій.
Треугольннк _ треугольник, трииутиии;
трьоииутиии.

Тр еутолвный _ тринутннй; трьоииутиий.
Трекгранный -трьоирубоиий; трьоиотіиинй,
трьоиґриииий.

Тр еЩать _ тріщити; тріоиотіти; ируиити.
Тр ощиии _ тріщини; розиолиии, Шнйри.
Трндневный _ трьоидониий.
Тр нжды _ тричі.
Тр огить _ 1) еайматн, Чіпатн, ториити. Заче-
пйтп: Е) порушатн, зворушатн, зрушити.

Тройка _ (коней) тройии.
Тройной _ трійийй. тройчитий. троіотий.
Троиутьгон _ спричинити-он, ируииутиои.
абожеволітн і они. Трогить.

Тр оии _ стежка, путйвець.
Тр опнк - зворотннк
Тр ооак _ Шии (прошлом).
Тр оотннк _ очерет, аомйш, троот.
Тр отуир _ иішоиод¬ тротуир.
Труби _ труб а, оурми; днмарь.
Труба дымован _ днмарь.
Труба пожар иии _ омои.
Т. зр итольнии _ підаорна.

Труб ич _ трубач, сурмач.
Трубнть _ трубйта, оуротйтп.
Трубка _ трубка, рурка.
Трубка курнтельнии - Шольии.
Трубиый _ трубний; иомииоиий; димйриий.
Труднтъои _ трудйтнои. прашоватн.
Трудно _ трудно. важно, тажко, оирутно.
Трудность _ трудиіоть; трудииціи.
Трудный _ трудийй; твжвйй.
Трудошобнвый _ трудйщий; робучий; пра-
цьовйтнй.

Трудошобіе _ працьоийтіоть.
Труд _ труд, праца.
Труп - труп.
Труонть _ страаатнса, боатнеа, труоити.
Труолнвость _ труолйївіоть. нолоишішіоть.
Труолииый _ труолйиий. иолоилйївнй.

Торчать _56_ Трусшгвый

Торчать _ сторчати. стирчатн. стреміти.
Торчком _ горчма. сторч. навстир.
Тотчас _ зараз.
Точило _ точі'тло, гострв'ґло.
Точильный камещ _ брус.
Точить _ 1) точйти. виточги'.
вилив ат 11.-ся.

Точка _ 1) точіния. гостріння;
крапка.
Ставить точки _ точкувати.

Точно _ 1) справді. дійсно. саме. істотно.
достоменно'. 2) справно. докладно. повно;
З) мов. немов. наче. неначе. буцім.

Точиосгь _докладисть. справність. точність.
Точиый_ 1) справжній. дісний. точний. істот-
ний; 2) вправний; З) однаковий. подібний.
певний.

Трава _ трава.
Тр аверс _ заслон. траверс.
Тр авить _ 1) гравити, внпасати. толочиги'.

2) цькувати. зацькувати. під`1ожувати
Тр актовать _ трактувати.
Тр акт _ тракт. битий. велакий шлях. го сти-

иецъ.
Трамбовать _ убивати. уторувати. бутт'пи.
Тр амбовка _ довбня. толок.
Тр анспарант _ раштра.
Тр аиспортнр _ кутомір.
Транспорт _ обоз. ваяка. транспорт.
Тр аншейное орудіе _ окопиа гармага.
Тр аишея _ окіп. граншея.
Тр ап _ сходи.
Тр ата _ трата. страга. (по 1 `¬_1рчо.ш¬) марно-
тратсгво. мариотрага.

Тр атить _ тратити. витрачати. Івтратити.
Тр аур _ жалоба.
Тр аэкторія _ траєкторія.
Требоваиіе _ вимогаиия. домагання. вимога.
Требовать _ 1) вимагати. трёбувати. (судом)
допомииатнся'. намагатися. правити; по-
требувати.

Тр ебовательиая в'йдомость _ внмогова.
потребова відомість.

Тр евога _ тревога. трівога. порух. сполоХ.
ґвалт.
Ударшъ, забить тревогу_ вдаригн на спо-
лох. на ґвалт.

Тр евоженіе _ турбування. полохаиия.
Тр евожить _ трівожити. турбувати. пору-
Хати. бентёжитн.

Тр евожный _ неспокјйинй. турбогннй. ба-
ламутиий. ґвалтовннй.

Тр егранный _ трьохбоковий. трибочний.
трьохстіиннй. тригранинй.

Тр езво _ тверёзо.
Тр ензель _ троизель. трёнзля.

2) точити.-ся.

2) точка.

Тр еніе _ тертя.
Тр еног _ греніг.
Тр еиожить _ треножити.
Тр еиожннк _ трниог. триніжок. тагаи.
Тр епать _ гріпати. шарпати. торгатн.
Тр епет _ трепег. тремтіння.
Тр епетатъ _ трепотіти. тремтітн.
Тр епетный _ гремтячий. гремтвочий.
Тр ескать.-ся _ тріскати -ся. лопатн;-ся. рё-
пати. -ся тріснути. -ся розсісти. -ся

Тр ескотня _ тріскотия.
Тр еск_ тріск. труск. луск. хруск
Тр есиугь _ тріснути. гепнути.
Тр еть _ треть. третина.
Тр етьягоднишиій _ позаторішній.
Тр еуголь ник _ треугольник. трикутник.
трьохкутник.

Тр еугольный _ трикутиий. трьохкутиий.
Трехгр анный_трьохрубовий.трьохстінний.
трьохґраниий.

Тр ещать _ тріщати. тріскотіти. хрупати.
Тр ещина _ тріщнна. розколина. шпара.
Трндиевный _ трьохденний.
Тр ижды _ тричі.
Тр огать _ 1) займати. чіпати. торкати. заче-
пити'. 2) порушати зворушати. Зрушнти.

Тр оика (коней) тройка
Тр оииои трійний. гройчатий. троістнй
Тронуть,-ся _ спричинити.-ся. зрухнутися.
збожеволіги і 15116. Трогать.

Тр опа _ сгёжка. пугтг'гвець.
Тр опнк _ зворотних.
Тр осак _ шин (також).
Тр остннк _ очерет. комиш. трост.
Тр отуар _ пішоход. тротуар.
Труба _ труба. сурма; димарь.
Труба дымовая _ димарь.
Труба пожар ная _ смок.
Т. зр ительная _ підзорна.

Трубач _ трубач. сурмач.
Трубить _ трубитн. сурмйти.
Трубка _ трубка. рурка.
Трубка курительная _ Шогъка.
Трубный_ трубний; комииовий. димарний.
Трудиться _ трудитися. працювати.
Трудно _ трудно. важко. тяжко. скрут но.
Трудность _ трудність. трудиація.
Трудиый _ трудний. тяжкии.
Трудолюбивый _ трудящий. робучий. пра-
цьовйїтнй.

Трудолюбіе _ праць овитість.
Труд _ труд. праця.
Труп _ труп.
Трусить _ страхатнся. боятися, трусити
Труслнвость - труславість. полохливість.
Труслнвый _ груслйвий. полохлав ни.



ТРУЄ - '-..Л _;1 _ УборШ--тй

Трус _ труп, отрояун1 стракпнплик.
Трут _ тубна.
Труня _ труяя, поторть.
Трухнуть _ труянітн, труялявітн.
Тряння _ гаичіркач шматина.
Трнснни _трисаиина, дратииина. пригнаїна.
цмикииина.

Тряонн _ трнсінни.
Трнскій,-п _ труський, труоьно.
Тряотнгоя _ тристи,-сн. труситнгси.
Тугойго _ тутййго, Цупкийгп.
Тузомоц _ туболоць, тубілець.
Тутомный _ тубольннй, тубільннй, крає-
вий.

Тулоннщо _ тулуб, туловнще.
Тулун _ кожух. (критики) йайбарак.
Тумяннть оя _ тумяннтнояч туманітн. кмар-
ніти.

Тумянный _ туманиий1 мричиий.
Тумнн _ туман. (станций, а арт бити ага-щ.: там.)
мрика.

Тумба _ нідотг'оаъяоч (баки шшшоёу; горы Форо-
и) отс'гопчнтгч тумба.

Тундря _ мичар. мичарі.
Тунш _ туиак.
Стать и туннн _ очшнрітнЧ оотонпітн.

Туронній _ турацький. туроь кий.
Тур он: _ турокч турчнн.
Турція _ Турёщнна.
Туонлый _ тманний, нсисний.
Тушость _ туяліоть.
Тунлый _ тунлнй, нротухлнй.
Тучя _ 1) кмара; 2) хмяря, туча, сила, тиск.
Ппкрыняться тучими _ кмаритиси, понын-

рнтнояч накмарнт н¬-си.
Тгтоной _ кмарний, тучннй.
Тушнть _ гасити, тушнтн.
Тушь _ туш.
Тщнтольнооть _ старанність. иииьність, ро-
тильність.

ТЩятольныйго _ старанний¬ пильний¬ ро-
тольннйго.

Тщодушный _ мкписилий, киилий.
Тщоолняный _ гиниристий1 бунда'эчннй,
чианлииий.

Тщетный,-п _ мирнийдп, дарёмннй. Дарина¬
дарёмне.

Тыл _ тил, зад.
С тылу _ а-ааду. з типу.
Обратнть тыл _ иаитіки. наитікаиа кину-
тись. нитилицю наказати.

Тьпшный трянор с _ тилииий ааслан.
Тыльннй _ задній, тнлииийІ¬ тильний.
Тын _ Частикіл, иірри¬ тин.
Тычннн _ тичина. тичка.
Тычном дорнння _ Дернина инанерек.

Тьмя _ 1) тыаа¬ тошнотач тимрииа; З) тима¬
сила, тьма-тьмущя.

ТҐЬлосный _ тілистийч тіласний.
Тґйлп _ тіло.
ТҐЬлодннясоніо _ рук, руки.
Тітлослоясоніо _ Штатјтла, статј'ра.
Тґйнеипй _ тінииий.
ТҐЬннотоо м'йсто _ колодок, аатіник.
Тґйнь _ 1) тінь, килпдак, затінак; 2.) (а ми-

.ккэаинию) тінь.
Тґйсниніе _ 1) отнояяння, тисканни: 2) отно,
стиски.

Т'Ьонння _ сутички.
Т'Ьоянтьгся, татґйсннть _ тіснитн. витіснити.
Ут'йсннть _ тіснитич утіснити, утискати.
Стисннтьсн _ тіснитиси1 тиснутиси.

Т'Ьонотя _ тіснита, тиснииач потовп.
Т'Ёоный _ тісний; тиаккий. скрјгтиий.
Тторьмн _ тюрмя. кажи., Хурдиґа. и`изници.
Тшфнн _ матрац, сіниик.
Тнґи _ тига¬ яротяг.
Дать тягу _ дщкача, тягу, драка Дати.

Тягоотныйго _ тиаккий1 иаэккийги.
Тнтп сть _ тигита, таги сть¬ татар.
Тнгптнть _ тиисити1 заважати.
Тягот'Ёніо _ иатитінии. тяготіння.
Тягот'Ьть _ тяготітн. ваготітн.
Тягучій _ тятучнй, розтитлниий; нрптиисний.
Тяжело _ тяжко, вожно. оутуяшо.
Тяжеловйоный _ иаэккий.
Тяжелый _ тюккий. иаэккий¬ сутуясннй; при-
крий.

Тинсесть _ вага, иагпта. тяготяч татар.
Тянуть _ тигти. притягти.
Тянуть бнчояой _ бичуиатн.

Тящчъоя _ иитнтатиси, тигтиси. пристнтатнси.

У
їбаина _ убявя, убявяя.
Убянлять _ аманшуиати.
Уборогять _уйерегати. зберегати. зберегти,

-си.
Убннять _ убниати. забивати. губити. стра-
тити.

Убнрнтьгоя _ убіратнгси, прні'Ї'гіратигси¬
анщэидити,-си¬ инирюкатигси.

_ бійстиенный _ уйіїший. убійннц'ь кий.
Убійотно _ уйій. убтёшотво, душогуботво.
Ібійця _ убійник, (у)вбянця.
Убей _ убійч забій.
Убойный - убійннй.
Убор нстнйго _ убарнстнйги. стислийги.
Уборка _ убіранни. прибіранни: убір.
Убор ннй _ убірннй.

ТРУЄ - '-..Л _;1 _ УборШ--тй

Трус _ труп, отрояун1 стракпнплик.
Трут _ тубна.
Труня _ труяя, поторть.
Трухнуть _ труянітн, труялявітн.
Тряння _ гаичіркач шматина.
Трнснни _трисаиина, дратииина. пригнаїна.
цмикииина.

Тряонн _ трнсінни.
Трнскій,-п _ труський, труоьно.
Тряотнгоя _ тристи,-сн. труситнгси.
Тугойго _ тутййго, Цупкийгп.
Тузомоц _ туболоць, тубілець.
Тутомный _ тубольннй, тубільннй, крає-
вий.

Тулоннщо _ тулуб, туловнще.
Тулун _ кожух. (критики) йайбарак.
Тумяннть оя _ тумяннтнояч туманітн. кмар-
ніти.

Тумянный _ туманиий1 мричиий.
Тумнн _ туман. (станций, а арт бити ага-щ.: там.)
мрика.

Тумба _ нідотг'оаъяоч (баки шшшоёу; горы Форо-
и) отс'гопчнтгч тумба.

Тундря _ мичар. мичарі.
Тунш _ туиак.
Стать и туннн _ очшнрітнЧ оотонпітн.

Туронній _ турацький. туроь кий.
Тур он: _ турокч турчнн.
Турція _ Турёщнна.
Туонлый _ тманний, нсисний.
Тушость _ туяліоть.
Тунлый _ тунлнй, нротухлнй.
Тучя _ 1) кмара; 2) хмяря, туча, сила, тиск.
Ппкрыняться тучими _ кмаритиси, понын-

рнтнояч накмарнт н¬-си.
Тгтоной _ кмарний, тучннй.
Тушнть _ гасити, тушнтн.
Тушь _ туш.
Тщнтольнооть _ старанність. иииьність, ро-
тильність.

ТЩятольныйго _ старанний¬ пильний¬ ро-
тольннйго.

Тщодушный _ мкписилий, киилий.
Тщоолняный _ гиниристий1 бунда'эчннй,
чианлииий.

Тщетный,-п _ мирнийдп, дарёмннй. Дарина¬
дарёмне.

Тыл _ тил, зад.
С тылу _ а-ааду. з типу.
Обратнть тыл _ иаитіки. наитікаиа кину-
тись. нитилицю наказати.

Тьпшный трянор с _ тилииий ааслан.
Тыльннй _ задній, тнлииийІ¬ тильний.
Тын _ Частикіл, иірри¬ тин.
Тычннн _ тичина. тичка.
Тычном дорнння _ Дернина инанерек.

Тьмя _ 1) тыаа¬ тошнотач тимрииа; З) тима¬
сила, тьма-тьмущя.

ТҐЬлосный _ тілистийч тіласний.
Тґйлп _ тіло.
ТҐЬлодннясоніо _ рук, руки.
Тітлослоясоніо _ Штатјтла, статј'ра.
Тґйнеипй _ тінииий.
ТҐЬннотоо м'йсто _ колодок, аатіник.
Тґйнь _ 1) тінь, килпдак, затінак; 2.) (а ми-

.ккэаинию) тінь.
Тґйсниніе _ 1) отнояяння, тисканни: 2) отно,
стиски.

Т'Ьонння _ сутички.
Т'Ьоянтьгся, татґйсннть _ тіснитн. витіснити.
Ут'йсннть _ тіснитич утіснити, утискати.
Стисннтьсн _ тіснитиси1 тиснутиси.

Т'Ьонотя _ тіснита, тиснииач потовп.
Т'Ёоный _ тісний; тиаккий. скрјгтиий.
Тторьмн _ тюрмя. кажи., Хурдиґа. и`изници.
Тшфнн _ матрац, сіниик.
Тнґи _ тига¬ яротяг.
Дать тягу _ дщкача, тягу, драка Дати.

Тягоотныйго _ тиаккий1 иаэккийги.
Тнтп сть _ тигита, таги сть¬ татар.
Тнгптнть _ тиисити1 заважати.
Тягот'Ёніо _ иатитінии. тяготіння.
Тягот'Ьть _ тяготітн. ваготітн.
Тягучій _ тятучнй, розтитлниий; нрптиисний.
Тяжело _ тяжко, вожно. оутуяшо.
Тяжеловйоный _ иаэккий.
Тяжелый _ тюккий. иаэккий¬ сутуясннй; при-
крий.

Тинсесть _ вага, иагпта. тяготяч татар.
Тянуть _ тигти. притягти.
Тянуть бнчояой _ бичуиатн.

Тящчъоя _ иитнтатиси, тигтиси. пристнтатнси.

У
їбаина _ убявя, убявяя.
Убянлять _ аманшуиати.
Уборогять _уйерегати. зберегати. зберегти,

-си.
Убннять _ убниати. забивати. губити. стра-
тити.

Убнрнтьгоя _ убіратнгси, прні'Ї'гіратигси¬
анщэидити,-си¬ инирюкатигси.

_ бійстиенный _ уйіїший. убійннц'ь кий.
Убійотно _ уйій. убтёшотво, душогуботво.
Ібійця _ убійник, (у)вбянця.
Убей _ убійч забій.
Убойный - убійннй.
Убор нстнйго _ убарнстнйги. стислийги.
Уборка _ убіранни. прибіранни: убір.
Убор ннй _ убірннй.

Трус 57- Уборнт-ій

Трус _ трус. страхун. страхополох.
Трут _ губка.
Труха _ труха. потерть.
Трухнуть _ трухнітн. трухльівіти.
Тряпка _ танчірка. шматйна.
Трясина _трясовина. дратовйна. прогноїна.
Цмоковйна.

Тряска _ трясіння.
Тряскій,-о _ труськйй. трусько.
Трясти,-ся _ трястйгся. трусйтпгся`
Тутой,-о _ тугйй.-о. цупкййго.
Туземец _ туболець, тубілець.
Туземный _ тубольннй. тубільний. крає-
вій.

Туловище _ тулуб. туловище.
Тулуп _ кожух. (ъсргшшй) байбарак.
Туманить ся _ туманнтнся. туманіти. хмар-
нітн.

Туманный _ туманннй. мрачний.
Туман _ туман. (д_гспшгі, з гір:бннм созшжом)

мрэіка`
Тумба _ підставка. (был тшохофд; при доро-

га) стовпчнк, тумба.
Тундра _ моч ар. мочарі.
Тупнк _ тупак.
Стать в тупшс _ очмарітн. остовпіти.

Турецкій _ турёцький. турськнй.
Турок _ турок. турчин.
Турція _ Турёщнна.
Тусклый _ тмѕ'тнннй. нейсннй.
Тухло сть _ тухлість.
Тухлый _ тухлий. протухлнй.
Туча _ 1) Хмара; 2) хмара. туча. сйла. тнск.
Покрывяться тучамн _ хмарнтися. похма-
рнтнся. нахмарнтн.-ся.

Тучевой _ хмарний, тучннй.
Тушить _ гасйтн. тушйти.
Тушь _ туш.
Тщательность _ старанність, Щільність. ре-
тёльність.

Тщательныйго _ старанний. пйльннй. ре-
тёльний.-о.

Тщедушный _ мапосйлий. кволнй.
Тщеславный _ тонорнстнй. бундючннй.
Чванлітвий.

ТЩетный,-о _ марннй.-о. дарёмний. Дарма.
дарёмне.

Тыл _ тил. зад.
С тылу _ З-Заду. З тйлу.
Обратнть тыл _ навтіки. навтікача кнну-
тнсь. попїпнцю показати.

Тыльный травер с _ тиловйй заслон.
Тьшьннй _ Задній. тнловітй. тйльний.
Тын _ частокіл. вірря. тин.
Тьтчина _ тичйна. тачка.
Тычком дерннна _ дерннна впоперек

Тьма _ 1) тьма¬ темнота. тёмрява; 2) тьма.
сїїла, тьма-тьмуща.

Т'Ьлесный _ тіш'їстнй. тілёсннй.
Т'Ьло _ тіло.
Т'Ьлодвнженіе _ рух. рухн.
Т'Ьлосложеніе _ штатула. статура.
Т'Ьневой _ тінявнй.
Т'Ьннстое ЬгЁсто _ холодбк, затінок.
Т'Ьнь _ 1) тінь, холодбк, затінок; 2) (в ма-
люєанню) тінь.

Т'Ьсненіе _ 1) стнскання. тйскання: 2) стнс.
стйс кн.

Т'Ьсннна _ суточш'ї.
Тішить-ся, зат'Ьсвшъ _ тіснйтн. затісъш'пи.
Ут'Ёгннть _ тіснйтн. утіснѕ'пн, утнскатн.
Ст'Ьс-ннться _ тіснйтнся. тйснутися.

Т'Ёснота _ тіснота. тйснява. потовп.
Т'Ёсный _ тіснйй; тяжщїй, скрутніій.
Тюрьма _ тюрма. вёжа. хурдаґа. в`язніщя.
Тюфяк _ матрац` сіншік.
Тяга _ тата. протяг.
Дать тягу _ дмухача. тату. драпа дати`

Тягостныйго _ тяжкдіётй` важкййго.
Тяґость _ тягота. тато сть. татар`
Тяготить _ тяжйтн. заважати.
Тягот'йніе _ ваготіння. тяготіння.
Тяґот'йть _ тятотіти. ваготітн.
Тягучій _ тягучнй. розтйтлнвнй; протяжш'їй.
Тяжело _ тяжко. важко. сутужно.
Тяжеловазсный _ важкйй.
Тяжелый _ тяжкнй. важкай. сутужннй; прй-
крий.

Тяжесть _ вага. вагота. тятота¬ татар`
Тянуть _ тягтй. притягтіі.
Тянуть бнчевой - бичуватн.

Тянуться _ витятатнся. тягтїїся. простягатнся.

У
Убавка _ убава. убавка.
Убавлять _ змёншувати.
Убереґать -уберетаті Зберегати. Зберегтй.

-ся.
Убивать _ убнватн. забивати. губігти. стра-
титн.

Убнрать,-ся _ убіратн.-ся. прнбіратн.-ся.
опорядйтн.-ся. опоряжати.-ся.

Убійственный _ убійчнй. убійннцькнй.
Убійство _ убій. убйвство. душотубство.
Убійца _ убійник. (у)вбйвця.
Убей _ убій. забій.
Убойный _ убійннй.
Убор нстий,-о _ уборнстий.-о. стйслнйго.
Уборка _ убірання. прибірання'. убір.
Убор ний _ убірннй.



_58_ Удача

Убпр _ убір. стрій.
Убпитъси _ ипбпатися.
Убываиів _ убуваиия. убўгон.
Убыиать _ убувати. убјгти.
Убыль _ убјгтви. упадок, спад, спадок.
Убытви _ ШкодаЧ убнгок. втрата.
Убытпчиый _ їтратиийга. иаиладиий.-а.
Уб'ізгать _ тіиати, утіиати. умииати. втекти.
Убйднтольный _ пврвиаиуючиіігчв.
Уб'іззидать _ заиавияти¬ 3г(а}нонн1$і[гнч перо-
нонуватн, пврвсвідчити.

Уб'іззидвиів _ 1) умавляиия; 2) переконання.
иврвсвідчеиия, досвідчеиия.

Убаззиищв _ притјглаи. иристаиавищв, за.-
яистаи.

Уважять _ павазиати, шанувати.
Уиазивнів _ повага, пошана. Шаиаба.
Уиаипгтальный _ уважний. вартий уваги.
Уналнотый _ вибаїстий.
Уивличвнів _ побільшонна, збільшення.
Уволнчннать _ пабілвшувати. збільшувати.
ипбільшати.

Уивличнтольный _ побільша(у)гочнй.
Унндатьгон _ ї(в}бачати. забачити¬ поба-
Чити,-ся. угладіти.

Уиилииать _ уяилят нод, уннлйгноа.
Унлшатольнооть _знадлавіств, павабиість.
Унлокатольныйго _ :-¦надн1'їй_-оч зиадла-
вий.-в. зва.б.гтивий,-а.

Уилвнатьгся _ 1) залучати, затятати'. 2) на-
дити. ваіаити¬ манйгнч знЁ|он3л=нагнч чарува-
ти.

Уилвчвиів _ порив аиия¬ запал.
Уипдитъ _ 1) увадити. адвасти; 2) займати.
затаияти.

Уипз _ заяват.
Уипльивнів _ увільивиия.
Уивльиить _увільиати, оолобонн'тн, уволь-
иити.

Ун'Ьдомлоніо -ув ідомлонна, повідомнения,
апавицвиия.

Ун'Ёдомлн'гь _ увідамлати. повідомляти.
сиввіщати. апавістити. сповістити.

Уиазрвиів _ заиавиаиия.
Ув'ізрвиипсть _ иавиіптв.
Ун'Ьронный _ иёвииіїі.
Увгізрить _уиввияти. запевнити, заиавиити.
завірити.

Ув'ізсистый _ уваэиистий.
Ун'Ёчный _ иаліиа.
Ув'ізщаиів _ виава¬ упав іщуваиия.
Уиязять _ гр¬ј§Гзти1 загрјддзати¬ затръїзнути.
Уиизна полнгона _ дов'язиа ипліґаиа.
Увязчииый _ уідливиіїі, иричапливиіі.
Угар ныйго _ чадиий.-а.
Углонатый _ угластий. углистий.

Угловой _јгтлавиііч ијгтній. ригавий. наріж-
ний.

Углпиачвртатвльиый _ аутарисавиий.
Углублвнів _ заглјігбяеиия. у(в_]латавииа_.
влјгиа. заглабииа, видалииаи, ипвдабииаі
але. Виадииа, Ложбнна, Луна.

Углублнть _ утлибляти, углабит н.
Угивтять _ 1) притиітати. иригнітиґти'. Елітні-
тати, утисиати.

Угнотоніо _ јггиіт¬ јгтиси.
Угнотонность _иригиаблеиість. прнгломшо-
ніогь.

Уговаргшатьгон _ вмовлатигся. иарадити,
-ся.

Уговор ный _ умавиий. умавлвииіі.
Угонор _ угодаЧ вгада¬ умава.
Угодныйго _ угнітднніг'ь-о1 вгадиий.-а. опо-

дт'іа'ний¬ уподобннй.
Угодьо _ вгіддя. угади.
Уголовный _ иариий¬ иримииальиий. гор-
ловнй.

Угол _ уголт ріг. иїт.
На углї,г _ на рогў, на разі¬ на рівний.

Уголь _ ј'т-алъ. вагітна. вутлаиа., (ща гаранта)

Угольннн _ угольннн.
Угомоннтьгон _ угамаиити, тияамїтрити,
тамув ати,-ся.

Угпиить _ угонн'гнЧ угоннтн. заганяти.
Угпрать. угор'Ьтъ _ чадіти. у(в)чадіти.
Угр аясать _ ипграясати, аагргїижрнатн= стра-
дати.

Угрпза _ погроза, иастрая.
Угр пзлииыіі, угр ожаіощій _ пагразливий.
затраяагючиа.

Угршмооть _ имјгрість, понўріоть.
Угршмый _ имјгрий. нохщ'грнй, понўрнй.
Уданатьон _ вдаватися, јидаватипя¬ пада-
дити (на ага-ш). удатися.

Удаилииать _ давит и. душит и, ущшити.
Удалоніо _ віддалення.
Удалвц _ удалаць. брав оць.ч маладаць. юиаи.
Удалпй _ удалнйч удатиий. голінннй, сміли-
вий. відважиий.

Удалъ _ удапіств, Юнацтвп. відвага.
Удалнгьгсн - 1) віддалати.-ся. удалятигся;
Е)вщ'11ати.вщтру11ати; З) адввртати (на-
базааяіг); 4) уяилятися. Цуратися.

Удар ить он _ ударитися, забит ися.
Удар ннн _ ударник.
Удар в штыии _ (у)вдар багиатами.
Удар _ удар. ударвиия. (из-'шкала а станд-*_ а
баки) стусаи, Штовяаи.

Удар наносить _ завдати¬ завдавати, 1удар.
Ударять _ бити, лупити. ивлвтити. ударити.
Удача _ удача. вдача.

_58_ Удача

Убпр _ убір. стрій.
Убпитъси _ ипбпатися.
Убываиів _ убуваиия. убўгон.
Убыиать _ убувати. убјгти.
Убыль _ убјгтви. упадок, спад, спадок.
Убытви _ ШкодаЧ убнгок. втрата.
Убытпчиый _ їтратиийга. иаиладиий.-а.
Уб'ізгать _ тіиати, утіиати. умииати. втекти.
Убйднтольный _ пврвиаиуючиіігчв.
Уб'іззидать _ заиавияти¬ 3г(а}нонн1$і[гнч перо-
нонуватн, пврвсвідчити.

Уб'іззидвиів _ 1) умавляиия; 2) переконання.
иврвсвідчеиия, досвідчеиия.

Убаззиищв _ притјглаи. иристаиавищв, за.-
яистаи.

Уважять _ павазиати, шанувати.
Уиазивнів _ повага, пошана. Шаиаба.
Уиаипгтальный _ уважний. вартий уваги.
Уналнотый _ вибаїстий.
Уивличвнів _ побільшонна, збільшення.
Уволнчннать _ пабілвшувати. збільшувати.
ипбільшати.

Уивличнтольный _ побільша(у)гочнй.
Унндатьгон _ ї(в}бачати. забачити¬ поба-
Чити,-ся. угладіти.

Уиилииать _ уяилят нод, уннлйгноа.
Унлшатольнооть _знадлавіств, павабиість.
Унлокатольныйго _ :-¦надн1'їй_-оч зиадла-
вий.-в. зва.б.гтивий,-а.

Уилвнатьгся _ 1) залучати, затятати'. 2) на-
дити. ваіаити¬ манйгнч знЁ|он3л=нагнч чарува-
ти.

Уилвчвиів _ порив аиия¬ запал.
Уипдитъ _ 1) увадити. адвасти; 2) займати.
затаияти.

Уипз _ заяват.
Уипльивнів _ увільивиия.
Уивльиить _увільиати, оолобонн'тн, уволь-
иити.

Ун'Ьдомлоніо -ув ідомлонна, повідомнения,
апавицвиия.

Ун'Ёдомлн'гь _ увідамлати. повідомляти.
сиввіщати. апавістити. сповістити.

Уиазрвиів _ заиавиаиия.
Ув'ізрвиипсть _ иавиіптв.
Ун'Ьронный _ иёвииіїі.
Увгізрить _уиввияти. запевнити, заиавиити.
завірити.

Ув'ізсистый _ уваэиистий.
Ун'Ёчный _ иаліиа.
Ув'ізщаиів _ виава¬ упав іщуваиия.
Уиязять _ гр¬ј§Гзти1 загрјддзати¬ затръїзнути.
Уиизна полнгона _ дов'язиа ипліґаиа.
Увязчииый _ уідливиіїі, иричапливиіі.
Угар ныйго _ чадиий.-а.
Углонатый _ угластий. углистий.

Угловой _јгтлавиііч ијгтній. ригавий. наріж-
ний.

Углпиачвртатвльиый _ аутарисавиий.
Углублвнів _ заглјігбяеиия. у(в_]латавииа_.
влјгиа. заглабииа, видалииаи, ипвдабииаі
але. Виадииа, Ложбнна, Луна.

Углублнть _ утлибляти, углабит н.
Угивтять _ 1) притиітати. иригнітиґти'. Елітні-
тати, утисиати.

Угнотоніо _ јггиіт¬ јгтиси.
Угнотонность _иригиаблеиість. прнгломшо-
ніогь.

Уговаргшатьгон _ вмовлатигся. иарадити,
-ся.

Уговор ный _ умавиий. умавлвииіі.
Угонор _ угодаЧ вгада¬ умава.
Угодныйго _ угнітднніг'ь-о1 вгадиий.-а. опо-

дт'іа'ний¬ уподобннй.
Угодьо _ вгіддя. угади.
Уголовный _ иариий¬ иримииальиий. гор-
ловнй.

Угол _ уголт ріг. иїт.
На углї,г _ на рогў, на разі¬ на рівний.

Уголь _ ј'т-алъ. вагітна. вутлаиа., (ща гаранта)

Угольннн _ угольннн.
Угомоннтьгон _ угамаиити, тияамїтрити,
тамув ати,-ся.

Угпиить _ угонн'гнЧ угоннтн. заганяти.
Угпрать. угор'Ьтъ _ чадіти. у(в)чадіти.
Угр аясать _ ипграясати, аагргїижрнатн= стра-
дати.

Угрпза _ погроза, иастрая.
Угр пзлииыіі, угр ожаіощій _ пагразливий.
затраяагючиа.

Угршмооть _ имјгрість, понўріоть.
Угршмый _ имјгрий. нохщ'грнй, понўрнй.
Уданатьон _ вдаватися, јидаватипя¬ пада-
дити (на ага-ш). удатися.

Удаилииать _ давит и. душит и, ущшити.
Удалоніо _ віддалення.
Удалвц _ удалаць. брав оць.ч маладаць. юиаи.
Удалпй _ удалнйч удатиий. голінннй, сміли-
вий. відважиий.

Удалъ _ удапіств, Юнацтвп. відвага.
Удалнгьгсн - 1) віддалати.-ся. удалятигся;
Е)вщ'11ати.вщтру11ати; З) адввртати (на-
базааяіг); 4) уяилятися. Цуратися.

Удар ить он _ ударитися, забит ися.
Удар ннн _ ударник.
Удар в штыии _ (у)вдар багиатами.
Удар _ удар. ударвиия. (из-'шкала а станд-*_ а
баки) стусаи, Штовяаи.

Удар наносить _ завдати¬ завдавати, 1удар.
Ударять _ бити, лупити. ивлвтити. ударити.
Удача _ удача. вдача.

Убор _58_ Удача

Убор _ убір. стрій.
Убояться _ побоятися.
Убываніе _ убуваиня. убуток.
Убывать _ убувати¬ убути.
Убылъ _ убуток, упадок, спад¬ спадок.
Убыток _ шкода. убиток. втрата.
Убыточиый _ утратний.-о. накладний.-о.
Уб'Ёгать _ тікати, утікати, умикати. втекти.
Уб'вдителъный _ переконуючий.-че.
Уб'ізждать _ запевнити` у(в)певияти¬ пере-
конуватн. пересвідчнти.

Уб'ізжденіе_ 1)умовлаиия; 2) переконання.
пересвідчення. досвідчеиия.

Уб'ізжище _ притулок. пристановище, за.-
хисток.

Уважать _ поважати. шанувати.
Уваженіе _ повага, пошана. шаноба.
Уважшельиый _ уважний. вартий уваги.
Увалистый _ вибоїстий.
Увеличеніе _ побільшения` збільшення.
Увеличшзать _ побільшувати. збільшувати,
побільшати.

Увеличитещный _ побільша(у)ючий.
Увидать,-ся _ у(в)бачати. забачити. поба-
чити-ся. угледіти.

Увнлнвать _ ухилятнся, ухиш'ттися.
Увлекательность _ зиадшг'твість. повабність.
Увлекательный,-о _ зиадиийго. знадш'т-
вий.-о. зваблавий.-о.

Увлекать,-ся _ 1) залучати. затягати; 2) на-
дити, забити. маиити. зиажувати. чарува-
ти.

Увлеченіе _ порив аиня. запал.
Уводитъ _ 1) уводити. одвести; 2) займати.
заганяти.

Увоз _ захват.
Увольненіе _ увільнения.
Увольнять _увільиатн, ослобоиати. увогш-
ннти.

Увгндомленіе_увідомлеиия` повідомлення.
оповіщення.

Ув'Ёдомлягь _ увідомлати. повідомлати.
сповіщати. оповістити. сповістити.

Ув'іѕреніе _ запевнення.
Ув'Ьренность _ певність.
Ув'іѕренный _ певний.
Ув'ізрять _упевияти, запевнити. запевнити.
завірити.

Ув'ізсистый _ ув ажистий.
Ув'ізчный _ иаліка.
УвгЬЩаиіе _ вмова. усов іщув ання.
Увязать _ грузти, загрузати. загрузиути.
Увязка полигона _ дов`азка поліґоиа.
Увязчивый _уідпивий, причепливий.
Угар ный,-о _ чаднийго.
Угловатый _ угластнй. утлистий.

Угловой _ угловий, Юјтній. роговий. наріж-
ний.

Уґлоначертательиый _ куторнсовиий.
Углубленіе _ заглублеиия. у(в)логовнна,
влука. загш'тбииа, видолинок, новдобинаі
див. Впадина, Ложбииа, Лука.

Углубллть _углиблити. углибити.
Й'нетать _ 1) пригнітати. пригнітт'тти'. 2)угні-
тати. утискати.

Угнетеніе _ угніт¬ Утиск.
Угнетениость _ пригнобленість. пригломше-
иість.

Уговаривать,-ся _ вмовляти,-ся. иарадити,
-ся.

Уґовор иьтй _ умовний¬ умовлений.
Уґовор _ угода¬ вгода¬ умова.
Угодный,-о _ угодний.-о. втодний.-о. спо-
добннй. уподобний.

Угодье _ вгіддя. угоди.
Уголовиый _ карний. криминальний. гор-
ловий.

Угол _ Угол. ріг. Юјт.
На угл;г _ на рогу'г, на розі. на ріжщ'г.

Уголь _ уголь, вугіліь¬ вуглана. (що с зргішь)
жар.

Угольнгш _ угогъник.
Угомонять,-ся _ угомонт'тти. тихомирити.
гамув ати,-ся.

Угоиять _угоиіе'тти¬ угонити. загоняти.
Угорать. _Ђтор'іѕть _ чадіти. у(в)чадіти.
Уґр ажать _ погрожатн, загрожувати. стра-
хати.

Угроза _ погроза. пострач.
Угр озливый, угр ожающій _ погрозливий.
затрожуючнй.

Угрюмость _ хмурість. понурість.
Угрюмый _ хмурий. похмурнй. понурий.
Удаватьси _ вдаватися. удаватися. похо-
дити (на коз/3). удатнся.

Удавливать _ давати. душит н. удушити.
Удалеиіе _ віддалення.
Удалец _ удалець. бравець. молодець. юнак.
Удалой _ удалий¬ удатиий, голіиний. сміли-
вий. відважиий.

Удаль _ удалість. юиацтво. відвага.
Удалять,-ся _ 1) віддалати.-ся. удалатигся;

2) відлучати. відтручати; З) одвертати (не-
бгзаєкг); 4) ухилатися. Цуратися.

Удар и'ть ся _ ударнтися, забитися.
Удар ник _ удариик.
Удар в штыки _ (у)вдар багиётами.
Удар _ удар. ударения. (ні-'школі в сгтну. є

боки.) стусан. штовхаи.
Удар наноситъ _ завдати. завдавати. удар.
Ударять _ бити. лупити. колоттётти. ударити.
Удача _ удача. вдача.
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Удачный.-но _ удачлнвнй. у(в )дачно.
Удваивать - двоітн. удвотоватн. удво'ітн.
Удвоеніе _ удво'іння. подвоїння.
Удержать позицію _ вдерзкатн. утримати
позіцію.

Удерзктшаиіе _ задержания. затримання.
Удерисивать. удерзкатъгсн _ удерзкуватн.
здержувати. утримувати. втримуватн.
спинити. зупинити.-ся.

Удериска. Шерок _ спнн. впнн. стрнм.
Удинительный _ дивний. днвочннй.
Удивлнть.-си _ днвуватн.-ся. поднвлитн.-ся.
Удило _ удило. вудела.
Удильиый _ уделовий.
Удлииеиіе цґізпи _ подивисення цену.
Удлиненіе _ удовзкіння. довнсіння.
Удлиниить _.-си _ довзкнтнгся. удовзкитндся.
довшатн. подавнсити.-ся.

Удобность _ вигода. придоба. зручність.
Удобный-0 _ удобннйго. придобннй.-о_. зруч-

ний.-о. віцаднииго. случпнииго. погодний-о.
Удобоисполиимый _ легкий до виконання.
Удобокопаемый _ копкий.
Удобоносимый _ покватний.
Удобопоиитиый _ зрозумілий.
Удобства _удоба. пригада. зручність. при-
добність.

Удонлетн пр ительный _ удовольниточий.
задовольниточнй. достатній. догадннй.

Удонлетнорить _доставити. до. приставнти.
Удонлетворить _ удовольнитн. задовольни-
ти. удовошзнтовати. задовольнити. вволи-
ти волю.

Удонольстновать _ поставити. прн- і дне.
далі.

Удостоназр еніе _ удостовірения. по св ідчен-
ня. свідацтво.

Удостон'ізр итьси _ упевннтися. переконатися
Удостов'ізрить _ запевнити. упевнитн.-ся.
свідчити. посвідчуватн.

Удостоинать _ шанувати; сподобнтн.-ся.
удостоітн.

Удосузкивитьгси _ нагадати час.
Удрать _ утікти. втікти.
Удушливый _ удушлнвнй. задушлнвнй'. за-
душазочнй.

Удушье _ задука., удушшя.
Удґізлить _ уділатн. уділити.
Уединеиіе _ самота.
Уемистый _ місткий.
Уиаісатьси _Жакатн.-ся. вжакнутн.-ся. стра-
катн.-ся.

Узкасазощій _ страковитнй. страшенннй.
Уисасно _ 1) страк. страшно; 2) дузке. надто.
страк. страшенно.

Ужасный _ страшенннй. страшезннй.

Узкинать _ вечерятн.
Ужнн _ вечеря.
Узда. уздечка _ узда. уздечка. [ з (їде закладк-
мы) каитарка. (бега ь_1-15кш.) недоуздок. оброть.

Узал _ 1) узол. вузол. зашморг'. З) штунок.
тлумак.

Узкій _ вузький. узький.
Узнавать _ 1) пізнав ати. впізнатн. признатн'.

2) дознатнся. довідуватнся. визнати.
Узиик _ в`изень. невольннк. бранецъ.
Указаніе _ указ. вказів ка.
Указаиіе и обозначеніе ц'Ёли _ зазначення
і визначення Цілі.

Указатель _ указннк. указкчнк. покажчик.
Указьшаніе _ у(_в)казування.
Указынать _ у(в)казувати. наказати. у(в)ка-

затн.
Укалыиать _ у(в)колотн_. підколотн.
Укатьпзать _ укачуватн. уторувати.
Укатанный _ накаченнй. накатнстнй.
Укладка _ укладування. кладъ. укладка.
Укладьтвать.-си _ укладати. лаштуватн.-ся.
укластигся.

Уклончивый _ укильннй.
Уклон _ скнл. покил.
Уклонитьси _ укнлитнся. уникати. збочу-
вати. огинатнся. укилитнся.

Укшочина _ кочет. кочети. греб ки.
Укомплектонать _ укомплектув атн.
Укор а _ укір. догана.
Укарачинать _ коротитн. укорочуватн. у(в)
коротити.

Укр адкото _ крадь кома. тишкома.
Укромный.-о _ затишний. закистний.
Укр ощать _ усмнрити. присмнритн.
Укръпзать. укрьшатъси _укрнватнгся. кри-
ти.-ся. покритн.-ся.

Укрьттіе от взорои и ныстр'ізлов проти-
ннтпса _ закритти від зору та стрілів супро-
тивннка.

Укр ьтто сть _ скритність.
Укр'ізпа _ скріпа.
Укрипленіе _ 1) зміцнення; Е) кріпость.
окріп. фортеця. укріплення.

Укрсізплнтъ си _ кріпитн. укріштити.-ся. зміц-
нити.-ся. уґрунтуватигся. оШанцъов атн.-ся.

Уксус _ оцет.
Укопор ивать _ затикати'. пакуватн. запако-
вувати.

Улнжнннть _ улашкуватн. лагоднтн.
Улег ать си _ укладатнся. укластнся.
Улика _ даказ. полика.
Улица _ улнця. вулиця.
Улозкеиіе_ 1) укладування'. З) уклад. улоэкен-
ня. устав. статут.

Улус _ кочов нЩе.
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Удачный.-но _ удачлнвнй. у(в )дачно.
Удваивать - двоітн. удвотоватн. удво'ітн.
Удвоеніе _ удво'іння. подвоїння.
Удержать позицію _ вдерзкатн. утримати
позіцію.

Удерзктшаиіе _ задержания. затримання.
Удерисивать. удерзкатъгсн _ удерзкуватн.
здержувати. утримувати. втримуватн.
спинити. зупинити.-ся.

Удериска. Шерок _ спнн. впнн. стрнм.
Удинительный _ дивний. днвочннй.
Удивлнть.-си _ днвуватн.-ся. поднвлитн.-ся.
Удило _ удило. вудела.
Удильиый _ уделовий.
Удлииеиіе цґізпи _ подивисення цену.
Удлиненіе _ удовзкіння. довнсіння.
Удлиниить _.-си _ довзкнтнгся. удовзкитндся.
довшатн. подавнсити.-ся.

Удобность _ вигода. придоба. зручність.
Удобный-0 _ удобннйго. придобннй.-о_. зруч-

ний.-о. віцаднииго. случпнииго. погодний-о.
Удобоисполиимый _ легкий до виконання.
Удобокопаемый _ копкий.
Удобоносимый _ покватний.
Удобопоиитиый _ зрозумілий.
Удобства _удоба. пригада. зручність. при-
добність.

Удонлетн пр ительный _ удовольниточий.
задовольниточнй. достатній. догадннй.

Удонлетнорить _доставити. до. приставнти.
Удонлетворить _ удовольнитн. задовольни-
ти. удовошзнтовати. задовольнити. вволи-
ти волю.

Удонольстновать _ поставити. прн- і дне.
далі.

Удостоназр еніе _ удостовірения. по св ідчен-
ня. свідацтво.

Удостон'ізр итьси _ упевннтися. переконатися
Удостов'ізрить _ запевнити. упевнитн.-ся.
свідчити. посвідчуватн.

Удостоинать _ шанувати; сподобнтн.-ся.
удостоітн.

Удосузкивитьгси _ нагадати час.
Удрать _ утікти. втікти.
Удушливый _ удушлнвнй. задушлнвнй'. за-
душазочнй.

Удушье _ задука., удушшя.
Удґізлить _ уділатн. уділити.
Уединеиіе _ самота.
Уемистый _ місткий.
Уиаісатьси _Жакатн.-ся. вжакнутн.-ся. стра-
катн.-ся.

Узкасазощій _ страковитнй. страшенннй.
Уисасно _ 1) страк. страшно; 2) дузке. надто.
страк. страшенно.

Ужасный _ страшенннй. страшезннй.

Узкинать _ вечерятн.
Ужнн _ вечеря.
Узда. уздечка _ узда. уздечка. [ з (їде закладк-
мы) каитарка. (бега ь_1-15кш.) недоуздок. оброть.

Узал _ 1) узол. вузол. зашморг'. З) штунок.
тлумак.

Узкій _ вузький. узький.
Узнавать _ 1) пізнав ати. впізнатн. признатн'.

2) дознатнся. довідуватнся. визнати.
Узиик _ в`изень. невольннк. бранецъ.
Указаніе _ указ. вказів ка.
Указаиіе и обозначеніе ц'Ёли _ зазначення
і визначення Цілі.

Указатель _ указннк. указкчнк. покажчик.
Указьшаніе _ у(_в)казування.
Указынать _ у(в)казувати. наказати. у(в)ка-

затн.
Укалыиать _ у(в)колотн_. підколотн.
Укатьпзать _ укачуватн. уторувати.
Укатанный _ накаченнй. накатнстнй.
Укладка _ укладування. кладъ. укладка.
Укладьтвать.-си _ укладати. лаштуватн.-ся.
укластигся.

Уклончивый _ укильннй.
Уклон _ скнл. покил.
Уклонитьси _ укнлитнся. уникати. збочу-
вати. огинатнся. укилитнся.

Укшочина _ кочет. кочети. греб ки.
Укомплектонать _ укомплектув атн.
Укор а _ укір. догана.
Укарачинать _ коротитн. укорочуватн. у(в)
коротити.

Укр адкото _ крадь кома. тишкома.
Укромный.-о _ затишний. закистний.
Укр ощать _ усмнрити. присмнритн.
Укръпзать. укрьшатъси _укрнватнгся. кри-
ти.-ся. покритн.-ся.

Укрьттіе от взорои и ныстр'ізлов проти-
ннтпса _ закритти від зору та стрілів супро-
тивннка.

Укр ьтто сть _ скритність.
Укр'ізпа _ скріпа.
Укрипленіе _ 1) зміцнення; Е) кріпость.
окріп. фортеця. укріплення.

Укрсізплнтъ си _ кріпитн. укріштити.-ся. зміц-
нити.-ся. уґрунтуватигся. оШанцъов атн.-ся.

Уксус _ оцет.
Укопор ивать _ затикати'. пакуватн. запако-
вувати.

Улнжнннть _ улашкуватн. лагоднтн.
Улег ать си _ укладатнся. укластнся.
Улика _ даказ. полика.
Улица _ улнця. вулиця.
Улозкеиіе_ 1) укладування'. З) уклад. улоэкен-
ня. устав. статут.

Улус _ кочов нЩе.
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Удачный,-но _ удачливнй. у(в )Дачно.
Удваивать _ двоїтн_ удвоювати_ удвоіти.
Удвоеніе _ удво`іння_ подвоіння.
Удержать позицію _ вде'ржатн. утримати
позіцію.

Удерживаніе _ задержания затримання.
Удерживать, удержатъ,-ся _ удержуватн.

зде'ржувати_ утримувати_ втримуватн,
спинити. зупинити-ся.

Удержкш удерж _ спин. впнн_ стрнм.
Удивительиый _ дивннй_ дивочннй.
Удивлять,-ся _ дивув ати_-ся_ подивлятн_-ся.
Удило _ удило_ вудела.
Удилъный _ удоловнй.
Удлиненіе ц'Ізпи _ подовження Цепу.
Удлинеиіе _ удовжіння, довжіння.
Удлиниятъ,-ся _ довжити_-ся_ ущовжити_-ся_
довшати_ подовжити_-ся.

Удобность _ внгода_ придоба_ зручність.
Удобный,-о _удобний.-о_ придобний_-о_ зруч-

ний.-о_ вигодни1°1_-о_ слушнии_-о. погоднийго.
Удобоисполнимый _ лёгкнй до виконання.
Удобокопаемый _ копкий.
Удобоносимый _ похв атний.
Удобопонятный _ зрозумілий.
Удобство _удоба_ пригода_ зручність_ при-
добність.

Удовлетвор ительный _ удоволъняючнй.
задовольняючий. достатніи догодний.

Удовлетворить _до ставити_ до. приставитн`
Удовлетворять _ удовольнятн. задовольни-
ти, удовольнювати, задовольнити, вволи-
ти волю

Удовольствовать _ поставити при- і 0116
далі.

удостов'ізреиіе_ удостовірения, посвідчен-
ня. свідоцтво

Удостов'ізритъся -упевнитися переконатися
Удостов'ирять _ запевняти_ упевняти.-ся_
свідчити. посвідчувати.

Удостоивать _ шанув атн; сподобнти_-ся_
удостоітн.

Удосуживагь_-ся _ вигадатн час.
Удрать_ утікти_ втікти.
Удушливый _ удушливии_ задушливий; за-
душаючнй.

Удушье _ задуха удушнія.
Уд'вля-ть уділити уділитн.
Уединеиіе _ самота.
Уемистый _ місткий.
Ужасаться _ жахати_-ся_ вжахнут11__-ся. стра-
хати_-ся.

Ужасающій _ страковитни страшеннии.
Ужасно _ 1) страх. страшно; 2) дуже. надто_
страх. страшенно.

Ужасный _ страшенний, страшезинй.

Ужинать _ вечерятн.
Ужин _ вечеря.
Узд а, уздечка _ узда_ уздечка_ ( з бря зксшщя-
мл) кантарка, (безгоіш) недоуздок, оброть.

Узел _ 1) узол_ вузол, зашморг; 2) клунок_
тлумок.

Узкій _ вузький. узький.
Узиавать _ 1) пізнавати, впізнати_ признатн'.

2) дознатися_ довідуватися. визнати.
Узник_ в`язеиь_ неволъннк, бранець.
Ђка.за1ие_указ_вка.зівка.
Укказаиіе и обозначеніе ц'вли _ зазначення
і визначення Цілі.

Мказатеш указннк_ укажчик. покажчик.
Указьпзаніе _ у(_в)казування.
Указывагь _ у(в)казувати_ наказати у(в)ка-

зати.
Укалываґь _ у(в)колоти_ підколоти.
Укатывать_ укочувати_ уторуватн.
Укатанный_ накочении, накатистий.
Укладка_ укладув ання, кладь. укладка
Укладывать;-ся_ укладати лаштуватн. -ся
укласти;ся.

Уклончивый_ ухигпзннй.
Уклон _ схил. похнл.
Ђклоняться _ ухилятися уникати, збочу-
вати, ог11натнся_ ухнлитися.

Уключина_ кочет, кочети, гребки.
Укомплектовать_ укомплектувати.
Укора- укір. догана.
Укарачивать _ коротити_ укорочувати, у(в)
коротити.

Украдкою- крадькома_ тишкома
Укр омный_-о _ затишний захистнии.
Ђкр ощать- усмиряти_ прнсмиряти.
Укрывагъ_ укрьшатъся _у1ф1шатн.-ся. кри-
ти. -ся покрити_-ся

Укрьгґіе от взоров и выстр'ізлов проти-
виика_ закриття від зору та стрілів супро-
тивннка.

Укр ъгто сть _ скритність.
Укр'Ьпа _ скріпа
Укр'ізпленіе _ 1) зміцнення.
окріп. фортеця. укріплення.

Укрґішлятъся- кріпити_ укріпляти_-ся_ зміц-
няти.-ся_ уґрунтуватнгся ошанцюватІ1_-ся.

Уксус - оцет.
Укопор ивать _ затикати; пакувати. запако-
вувати.

Улаживать _ уладжуватн. лагоднтн.
Улеґать ся _ укладатися. укластнся.
Улика _ доказ_ полика.
Улица _ улиця. вулиця.
Уложеніе _ 1) укладування; 2) уклад_ уложён-

ня, устав_ статут.
Улус _ кочовище.

2) кріпость_



Ущдннать _60_ Урывонньтіі

Упгішатьгсв _ улјічшуватн. зліпшїватн.
крашатн.

Улгтшеніе _ поліпшення.
Умалпть _ умапіоватн. зменшувати.
Уменшнвать _ вменшн(а)тн. зменшувати.
дрібні(ша)тн.

Уменьшеннніі _ зменьшенніі.
Уменьшеніе _ зменшення.
Уменьшнтельныіі _ зменшаіочніі. помен-
шаіочніі.

Умтізренно _ помірно. поволі.
Умнр яніе_ умірання. нонання.
Умнрять_ уміратн. поміратн. нонатн. по-
мертн.

Умнознатъ.-ея _ множнтн.-ея. їмнбжїватн.
-ея. збіпьшуватн. -ен побільшуватнгея.

Умнояееніе _ памнансенна.
Ъмныііго _ їмнніі. розумннііго.
Уметвенньііі _ јгметвеннніі. розумовніі.
Ум _ ум. розум.
Умьтвапьняя _ умьтвальня.
Умьтеел _ намір. замір. дј'мна.
Умьтшленный.-о _ умзіенніі. навмііенніі.
уашене. занмнено. навмнене.

Ум'Ізнье- уміння. уміпіеть. ннет.
УмгІзльііі- у(в)міпніі.
11.1:м'1зренноеть _ мірніеть. помірніеть.
мУ11гІзреннь1іі _ помірнніі. помірновянніі. по-
віпьнніі.
гмізетныіігно _ додіпьнніі. доладнііі. до
ладјг. до речі.

Ум'ізть _умітн'. відатн. знатн.
Умізіощііі _ умііочніі. уміпніі.
Уніптояаіть _ нвзцнтн. насуватн (права).
руіінуватн. пліонпруватн. внбавпятн. тра-
тнтн. зводнтн.

Уннчтшнавів- знзішення. зруйнування. шпон-
дрїнання.

Уніштозннть _ знііщнтн.
Уноелнвьііі _ баеіаііі. горячніі.
Уноеньш лошади _ упроетяяєні ноні. запря-

неені упрбетя'яс.
Унтер-офнцер _ підетаршнна.
Унывять _ тратнтн надііо'. еумуватн. Жу-
рнтнея.

Уньшіе _ сум. сумога. емјгтон.
Упадять _ 1) падатн. епадатн'. З) занепадатн.
марнітн.

Упадов: _ упадон. підупад. занепад.
Упаковка _ панування. упаковування.
Упнрять. упереть.-ея _ 1) Чупіратнт-сач упер-
тн.-ея; 2)їпннатн.-ея. змагатнея. опір. етатн.

Уплята _ уплат а. заппата. [наш-анна) вііплат.
Уплачнвать- уплачуватн. внплачмватн.
Уполномоченньііі_ повномочнніі. уповно-
вшненнй.

Уп_олномочігть у_повномочнтн. уповнова-
яштн.

Упомннать _ згадуватн. нагадати. згадатн.
Упомянутніі _ згаданніі.
Упорное еопротнвленіе _їпертніі опір.
Упорныіі.-о _ 1) супротвівнніі: Е] у(в)пер-
тніі. зятязнніііі. затннянвніі. упірнотніі. за-
пенштіі. уперто. завзято.

Упоретво- у(в)пертіеть. 1Іігпорніеть. завзят-
тя. запенпіеть.

Упор _ 1) ¬упір. З) підпора. супор.
Упорядочнть _ у(в)поряднуватн. у(в )поря-
днтн.

Употребнтельныіі _ уяонвнніі. уяенїтнніі.
їяепточнніі.

Употребленіе _ їя-швання. у(в)яонтон. ужа-
вон. пояснтон.

Употреблнть _ у(в)зннн атн. пояснватн. у[.в)
жнтн.

Управленіе _ пранування. керування ору-
дунання'. управ а. уряд. управління.

Упр явпять.-ея _ правнтн. управлятн. за-
правпятн. орјгдуватн. неруватн, нермуватн.
ряднтн. поряднунатн. (танца) стернуватн.

Упр язнненіе _ робота. діпо. вправа.
Упразннятьея _ заііматн.-ея (нам). праціо-
ватн (ааа нам). вправпятнея.

Упр яздненіе _ скасування. знееення.
Упраздннтъ _ насуватн. онаеовунатн. зноентн.
Упрочнтьея на познцін _ зміцніітнея на.
позіції. уґрунтуватнея на п.

Упругііі _ тугіііі. прунонннетніі. напрјггніі.
Упрїгоеть _ напрјгга.
Упрнась- упрянс. запряг.
Упряметво _ упертіеть. впбр і она. Упор-
етво.

Упуенать _ 1_=,1{в}пуг.гнатнт внщдзнатнч вітпу-
етнтн.

Упущеніе _ јгпуен. пропуен'. занедбання.
Ура _ гурра; слава.
Урявненіе _ рівняння. зрівняння.
Урявннвать _рівнятн. внрівніоватн. порів-
ніоватн.

Уравнов'ізшнвять _ (у)рівноважнтн. зрівно-
вазннтн.

Уряґан _ураган. яуртовііна. борв а. гураґан.
Урязум'ііть _ розумітн. зрозумітн.
Урегупнровать _ уяаднатн. управнльніітн.
урегулюватн.

Уровень _ 1) ґрунтвага. еередвага; Е) шмііґа.
рівень.

Урок -уран робота.
Урон- шнода. етр ата.
Урочище- у(в)рочнше.
Урьшпн- урнван обріївон.
Урьшочныіі_ урнвновніі.

Ущдннать _60_ Урывонньтіі

Упгішатьгсв _ улјічшуватн. зліпшїватн.
крашатн.

Улгтшеніе _ поліпшення.
Умалпть _ умапіоватн. зменшувати.
Уменшнвать _ вменшн(а)тн. зменшувати.
дрібні(ша)тн.

Уменьшеннніі _ зменьшенніі.
Уменьшеніе _ зменшення.
Уменьшнтельныіі _ зменшаіочніі. помен-
шаіочніі.

Умтізренно _ помірно. поволі.
Умнр яніе_ умірання. нонання.
Умнрять_ уміратн. поміратн. нонатн. по-
мертн.

Умнознатъ.-ея _ множнтн.-ея. їмнбжїватн.
-ея. збіпьшуватн. -ен побільшуватнгея.

Умнояееніе _ памнансенна.
Ъмныііго _ їмнніі. розумннііго.
Уметвенньііі _ јгметвеннніі. розумовніі.
Ум _ ум. розум.
Умьтвапьняя _ умьтвальня.
Умьтеел _ намір. замір. дј'мна.
Умьтшленный.-о _ умзіенніі. навмііенніі.
уашене. занмнено. навмнене.

Ум'Ізнье- уміння. уміпіеть. ннет.
УмгІзльііі- у(в)міпніі.
11.1:м'1зренноеть _ мірніеть. помірніеть.
мУ11гІзреннь1іі _ помірнніі. помірновянніі. по-
віпьнніі.
гмізетныіігно _ додіпьнніі. доладнііі. до
ладјг. до речі.

Ум'ізть _умітн'. відатн. знатн.
Умізіощііі _ умііочніі. уміпніі.
Уніптояаіть _ нвзцнтн. насуватн (права).
руіінуватн. пліонпруватн. внбавпятн. тра-
тнтн. зводнтн.

Уннчтшнавів- знзішення. зруйнування. шпон-
дрїнання.

Уніштозннть _ знііщнтн.
Уноелнвьііі _ баеіаііі. горячніі.
Уноеньш лошади _ упроетяяєні ноні. запря-

неені упрбетя'яс.
Унтер-офнцер _ підетаршнна.
Унывять _ тратнтн надііо'. еумуватн. Жу-
рнтнея.

Уньшіе _ сум. сумога. емјгтон.
Упадять _ 1) падатн. епадатн'. З) занепадатн.
марнітн.

Упадов: _ упадон. підупад. занепад.
Упаковка _ панування. упаковування.
Упнрять. упереть.-ея _ 1) Чупіратнт-сач упер-
тн.-ея; 2)їпннатн.-ея. змагатнея. опір. етатн.

Уплята _ уплат а. заппата. [наш-анна) вііплат.
Уплачнвать- уплачуватн. внплачмватн.
Уполномоченньііі_ повномочнніі. уповно-
вшненнй.

Уп_олномочігть у_повномочнтн. уповнова-
яштн.

Упомннать _ згадуватн. нагадати. згадатн.
Упомянутніі _ згаданніі.
Упорное еопротнвленіе _їпертніі опір.
Упорныіі.-о _ 1) супротвівнніі: Е] у(в)пер-
тніі. зятязнніііі. затннянвніі. упірнотніі. за-
пенштіі. уперто. завзято.

Упоретво- у(в)пертіеть. 1Іігпорніеть. завзят-
тя. запенпіеть.

Упор _ 1) ¬упір. З) підпора. супор.
Упорядочнть _ у(в)поряднуватн. у(в )поря-
днтн.

Употребнтельныіі _ уяонвнніі. уяенїтнніі.
їяепточнніі.

Употребленіе _ їя-швання. у(в)яонтон. ужа-
вон. пояснтон.

Употреблнть _ у(в)зннн атн. пояснватн. у[.в)
жнтн.

Управленіе _ пранування. керування ору-
дунання'. управ а. уряд. управління.

Упр явпять.-ея _ правнтн. управлятн. за-
правпятн. орјгдуватн. неруватн, нермуватн.
ряднтн. поряднунатн. (танца) стернуватн.

Упр язнненіе _ робота. діпо. вправа.
Упразннятьея _ заііматн.-ея (нам). праціо-
ватн (ааа нам). вправпятнея.

Упр яздненіе _ скасування. знееення.
Упраздннтъ _ насуватн. онаеовунатн. зноентн.
Упрочнтьея на познцін _ зміцніітнея на.
позіції. уґрунтуватнея на п.

Упругііі _ тугіііі. прунонннетніі. напрјггніі.
Упрїгоеть _ напрјгга.
Упрнась- упрянс. запряг.
Упряметво _ упертіеть. впбр і она. Упор-
етво.

Упуенать _ 1_=,1{в}пуг.гнатнт внщдзнатнч вітпу-
етнтн.

Упущеніе _ јгпуен. пропуен'. занедбання.
Ура _ гурра; слава.
Урявненіе _ рівняння. зрівняння.
Урявннвать _рівнятн. внрівніоватн. порів-
ніоватн.

Уравнов'ізшнвять _ (у)рівноважнтн. зрівно-
вазннтн.

Уряґан _ураган. яуртовііна. борв а. гураґан.
Урязум'ііть _ розумітн. зрозумітн.
Урегупнровать _ уяаднатн. управнльніітн.
урегулюватн.

Уровень _ 1) ґрунтвага. еередвага; Е) шмііґа.
рівень.

Урок -уран робота.
Урон- шнода. етр ата.
Урочище- у(в)рочнше.
Урьшпн- урнван обріївон.
Урьшочныіі_ урнвновніі.

Улудниать _60_ Урывочный

Улучшать,-ся _ улучшувати, зліпшувати.
кращати.

Улучшеиіе _ поліпшення.
Умалять _ умапювати. змёншувати.
Уменшивать _ вмёншн(а)ти. змёншувати.
дрібні(ща)ти.

Уменьшенний _ зменьшений.
Уменьшеиіе _ зменшення.
Умеиьшительиый _ зменшаючий. помен-
шаючнй.

Ум'ізренно _ помірно_ поволі.
Умираніе_ умірання, конання.
Умирать_ умірати_ помірати. конати. по-
мертн.

Умножать,-ся _ миожити.-ся. умножуватн.
-ся. збігъшувати.-ся. побільшувати.-ся.

Умиоженіе _ помноження.
Умиый,-о _ умний. розумний.-0.
Умствеииый _ умственний. розумовнй.
Ум _ ум. розум.
Умывальная _ умывальня.
Умысел _ намір_ замір. думка.
Умышлениый,-о _ умисний. навмисний.
умисне. завмясно. навмисне.

Ум'ізиье _ уміння. умілість. хист.
У:м*ізлый_ у (в)мілий.
Ум'ізрениость _ мірність. помірність.
Ум'ізреииый_ помірний. помірковаинй. по-
вільний.

Умтізстныйгно _ додільннй_ доладній. до
ладу до речі.

Ум'вть_ уміти; відати. знати.
Ум'ізющій _ уміючий. уміпий.
Уничтожать _ ншцити. касувати (права).
руйнувати. плюндруваги. вибавляти. тра-
титн. зводити.

Уничтожеиіе_ знищення. зруйнування. плюн-
дрування.

Уиичтожить _ знищити.
Уносливый _ баский. горячий.
Уносиьш лошади _упростяжні коні. запря-
жені упростяж.

Унтер-офицер _ підстартиина
Унывать _ тратити надію сумувати жу-
ритися.

Уиыніе _ сум. сумога. смуток.
Упадать _ 1) падати, спадати'. 2) занепадати.
марнітн.

Уиадок _ упадок. підупад. занёпад.
Упаковка _ пакування. упаковування.
Упирать. уперёть,-ся _ 1) упірати.-ся. упер-

ти_-ся; 2) упинатн.-ся. змагатися, опір. стати.
Уплата _ уплата. заплата_ (частина) виплат.
Уплачивагь _ уплачувати. виплачувати.
Уполномоченный _ повномочний, уповно-
важений.

Уполномочить _ уповномочити. уповнова-
жити.

Упоминать _ згадувати. нагадати. згадати.
Упомянутий _ згаданий.
Упорное соггр отивлеиіе _ упёртий опір.
Упорный,-о _ 1) супротивний'. 2) у(в)пер-
тнй_ затюкняй. затииливий,упіристий. за-
пекпий, уперто. завзято.

Упорство_ у(в)пертість. упорність. завзят-
тя. запекпість.

Упор _ 1) упір'. 2) підпора. супор.
Упорядочить _ у(в)порядкувати_ у(в)поря-
Дати.

Употребительиый _ ужявний. ужатний.
ужйточннй.

Уиотребленіе _ ужнвання. у(в)житок. ужи-
вок. поясяток.

Уиотреблять _ у(в)живати. поживати. у(в)
жити.

Управленіе _ правування. керування ору-
дування; управа. уряд. управління.

Упр авлять,-ся _ правити. управляти. за-
правляти. орудувати. керувати кермувати.
рядити. порядкувати (щитом.) стернуватн

Упр ажиеніе_ робота_ діло. вправа.
Уггражиятьси _ займати-ся (чим). працю-
вати (над чим). вправлятися.

Уир аздиеиіе _ скасування. зне'сення.
Упраздинтъ _ касувати. скасовувати. зносити.
Упрочитьгя на позиціи _ зміцнитися на
позіції. уґруитуватися на п.

Упругій _ тутяй. пружинистий. налругий.
Упругость _ напруга.
Упряжь _ упряж. запряг.
Упрямство _ упёртість. впор і див. Упор-
ство.

Упускать _ у(в)пускати. випускати_ випу-
стити.

Уиущеиіе _ упуск. пропуск: занедбання.
Ура _ гурра: слава.
Уравненіе_ рівняння зрівняння
У-равннвать рівнятн. вирівнюватн. порів-
нювати.

Уравновгізшивать _ (у)рівнов ажитн_ зрівно-
важити.

Ураган _ураган. Хуртовина. борва. гураґан.
Ур азум'вть _ розуміти. зрозуміти.
Ур егулировать _ уладнатн_ управнльнятн.
урегулюв атн.

Уровень _ 1) ґрунтвага. середвага; 2)шмиґа_
рівень.

Урок _урок. робота.
Урон _ шкода страта.
Ур очище _ у(в )р очищ е.
Ур ьшок _ уривок. обривок.
Ур ьгвочный _ уривковий.



Уражать _61_ Утннать

Урнлсать* уридить _ 1) ураэкати. уридити;
З) иирискати, иирндити.

Усадьба _ сспитьба, ссспа, садиба, пссілла,
псміста.

Уссрдіс _ щирість. пильність. рсмстис.
Усордный*-о _Щирий, сапспадний. чспкнй,
Щирс, питшнс.

Уссрдствовать _ пипьнусати.
Уснлонный марш _ збільшений марш.
Уснлсніс _ у(и }силснна, сміцнснна.
Уснлнвать _ 1) додаватн сини, зміцнити;

2) силкун ати,-си. намагат н*-са.
Уснлів _ сипкунанни. Змагання, пстута. Зу-
силпи.

Уснльный _ усилсиний.
Уснорстйс _ присксрснни.
Ускоренный _ присксрсний.
Ускорнть _ сксрнти, присксрити, прискс-
рити.

Условіс _ умсиа, вмова* утсиср, иарунск,
но станов а* між- дсрэктпспмп) уклад.

Условлснный _ умсилсний, домовлсний.
Условлнватьси, успсиить си _ умсилитиса,
домовлатнса* тсдитиси. умсиитиса, пстс-
дитиси.

Условность _ умсиність.
Условный _ умснний, дсмснний, умсннс, с
умснскі.

Услонсннть _ утруднити, утруднити, ус клад-
нит и, ускпаднити.

Услуга _ псслута¬ успута.
Усльщать* услышать _ псчути,-са, ичути,
кинути, прсчути.

Усмат нвать _ (и)баиати. [и)бачити, пс-Р У У .
бачити, псстсрсгти.

Усмотр'їзніо _ рсстпад, ноглад.
Усобнца _ уссбица, Чвара* нолот.
Усноісосніс _ саспсксснни, спскій, нтаму-
ванна.

Уснононвать _ успсксктнити.
Усн'ввать _ у{и )спінати, псспін атн* у(с)спі-
ти. иститти.

Успйк _ псспіи, успік, псступ.
Усн'вшность _ успішність.
Усн'вшньтйго _ успішний,-с, спірний,-с.
Уставать _ тсмити,-са._ утсмпити,-са, утс-
мити,-си, снсмсттиса.

Устав _ устан, устава* устансиа, статут.
Устонть _ 1) стсити, триматися, устсити',

2) відстоатн.
Усталость _ у(с:]тсма, устанс к.
Бо: усталі _ нснтсмнс, без устанку.

Усталый _ у(и)тсмлсний, стсмлсний, (ага
каскаду) підіїіитий¬ підтспт аннй.

Устанавлнвать _устансспити, стинити,устаи-
пити, устансиити.

Установить нрнц'вл _ псстаиити приціл,
мірник.

Установка _ истаипинни.
Установлсніо _ уст ансна.
Устар'вльтй _ застарілий, садаинсний.
Устар'вть _ пристаріти, састаріти.
Устсрсгать _ 1) спсстсрстати, пильнуиити.

2) бсрстти, уссрстти і сис. Обср стать,
Охраиить.

Устнлать _устилати. иист слити. иистслити,
ааслатн.

Устой - (а Ёгаоає) стовн* стоан* сока.
Устойчнвость _ стипість, стійкість.
Устойчнвый _ сталий, стійкий, нспскитний.
Устранвать _ устрсніиати, уршкати, вно-
ринсати, рсштуиати. урадити, у(и)псрнд-
купити, спранити.

Устр ансиіс _ усуианна.
Устр ансніс новр снсдсній _ усунснна сспсу-
ваннь.

Устраннть _ усувати, иідстсрснити, усунути.
Устрашать*-сн _ стракати,-са, стращати, аа-
стрикити, настращати. нипикати.

Устр ашсніс _ страканни.
Устр смлнть _ напраилити, спраилити, звер-

татн* направнтн* снравнтн.
Устр ойство _ стрій, устрій, справ а* улашту-
ванна.

Устройство ононов наносом _ утисрснни,
сбудуианна скспін наснном.

Устр онтоль _ спсрудник.
Уступать _ поступати-си, уступити, уступити.
Устушса _ уступ, нідступ, псступск.
Устуттчинссть _уступлисість, уступчин ість.
Уступчииьтй _ уступний, уступчииий.
Уступ _ уступ, лава* приступск. (на скид)
прискапск.

Устьс- и ник) тирпс, (дача) испіссти.
Ус*"внать ус'йчь_ усікати, утинати, одтнна-

тн* у[_н)тити.
У-тантывать утсптунати, у(и)тсптати.
Утверднтсльныйго- пстисртскиісчий, отвар-
шаутсчи.

Утвсрднтьсн _ уґрунтунатиса.
Утвсрлщать _утисрд:›кати. стисршкати, пс-

тн сртсьуиати.
Утвор энд сніс _ стисршкснни. аатв аршнснна*
потварджснна.

Утсрнть _ згубити, сатубити і ана. Тсрітть.
Утоснстый _ уриистий, крутий.
Утсс _ уриищс, стрсмсиина, круча, скспн,

стрііичик¬ (бскшс'ші) прискалск, прискалка.
Утнральннн _ рушник, утиралс.
Утнрать _ утир ат н* утсрти.
Утннать _ утииити, стинати. сатиинути, стик-
нути.

Уражать _61_ Утннать

Урнлсать* уридить _ 1) ураэкати. уридити;
З) иирискати, иирндити.

Усадьба _ сспитьба, ссспа, садиба, пссілла,
псміста.

Уссрдіс _ щирість. пильність. рсмстис.
Усордный*-о _Щирий, сапспадний. чспкнй,
Щирс, питшнс.

Уссрдствовать _ пипьнусати.
Уснлонный марш _ збільшений марш.
Уснлсніс _ у(и }силснна, сміцнснна.
Уснлнвать _ 1) додаватн сини, зміцнити;

2) силкун ати,-си. намагат н*-са.
Уснлів _ сипкунанни. Змагання, пстута. Зу-
силпи.

Уснльный _ усилсиний.
Уснорстйс _ присксрснни.
Ускоренный _ присксрсний.
Ускорнть _ сксрнти, присксрити, прискс-
рити.

Условіс _ умсиа, вмова* утсиср, иарунск,
но станов а* між- дсрэктпспмп) уклад.

Условлснный _ умсилсний, домовлсний.
Условлнватьси, успсиить си _ умсилитиса,
домовлатнса* тсдитиси. умсиитиса, пстс-
дитиси.

Условность _ умсиність.
Условный _ умснний, дсмснний, умсннс, с
умснскі.

Услонсннть _ утруднити, утруднити, ус клад-
нит и, ускпаднити.

Услуга _ псслута¬ успута.
Усльщать* услышать _ псчути,-са, ичути,
кинути, прсчути.

Усмат нвать _ (и)баиати. [и)бачити, пс-Р У У .
бачити, псстсрсгти.

Усмотр'їзніо _ рсстпад, ноглад.
Усобнца _ уссбица, Чвара* нолот.
Усноісосніс _ саспсксснни, спскій, нтаму-
ванна.

Уснононвать _ успсксктнити.
Усн'ввать _ у{и )спінати, псспін атн* у(с)спі-
ти. иститти.

Успйк _ псспіи, успік, псступ.
Усн'вшность _ успішність.
Усн'вшньтйго _ успішний,-с, спірний,-с.
Уставать _ тсмити,-са._ утсмпити,-са, утс-
мити,-си, снсмсттиса.

Устав _ устан, устава* устансиа, статут.
Устонть _ 1) стсити, триматися, устсити',

2) відстоатн.
Усталость _ у(с:]тсма, устанс к.
Бо: усталі _ нснтсмнс, без устанку.

Усталый _ у(и)тсмлсний, стсмлсний, (ага
каскаду) підіїіитий¬ підтспт аннй.

Устанавлнвать _устансспити, стинити,устаи-
пити, устансиити.

Установить нрнц'вл _ псстаиити приціл,
мірник.

Установка _ истаипинни.
Установлсніо _ уст ансна.
Устар'вльтй _ застарілий, садаинсний.
Устар'вть _ пристаріти, састаріти.
Устсрсгать _ 1) спсстсрстати, пильнуиити.

2) бсрстти, уссрстти і сис. Обср стать,
Охраиить.

Устнлать _устилати. иист слити. иистслити,
ааслатн.

Устой - (а Ёгаоає) стовн* стоан* сока.
Устойчнвость _ стипість, стійкість.
Устойчнвый _ сталий, стійкий, нспскитний.
Устранвать _ устрсніиати, уршкати, вно-
ринсати, рсштуиати. урадити, у(и)псрнд-
купити, спранити.

Устр ансиіс _ усуианна.
Устр ансніс новр снсдсній _ усунснна сспсу-
ваннь.

Устраннть _ усувати, иідстсрснити, усунути.
Устрашать*-сн _ стракати,-са, стращати, аа-
стрикити, настращати. нипикати.

Устр ашсніс _ страканни.
Устр смлнть _ напраилити, спраилити, звер-

татн* направнтн* снравнтн.
Устр ойство _ стрій, устрій, справ а* улашту-
ванна.

Устройство ононов наносом _ утисрснни,
сбудуианна скспін наснном.

Устр онтоль _ спсрудник.
Уступать _ поступати-си, уступити, уступити.
Устушса _ уступ, нідступ, псступск.
Устуттчинссть _уступлисість, уступчин ість.
Уступчииьтй _ уступний, уступчииий.
Уступ _ уступ, лава* приступск. (на скид)
прискапск.

Устьс- и ник) тирпс, (дача) испіссти.
Ус*"внать ус'йчь_ усікати, утинати, одтнна-

тн* у[_н)тити.
У-тантывать утсптунати, у(и)тсптати.
Утверднтсльныйго- пстисртскиісчий, отвар-
шаутсчи.

Утвсрднтьсн _ уґрунтунатиса.
Утвсрлщать _утисрд:›кати. стисршкати, пс-

тн сртсьуиати.
Утвор энд сніс _ стисршкснни. аатв аршнснна*
потварджснна.

Утсрнть _ згубити, сатубити і ана. Тсрітть.
Утоснстый _ уриистий, крутий.
Утсс _ уриищс, стрсмсиина, круча, скспн,

стрііичик¬ (бскшс'ші) прискалск, прискалка.
Утнральннн _ рушник, утиралс.
Утнрать _ утир ат н* утсрти.
Утннать _ утииити, стинати. сатиинути, стик-
нути.

Уряжать _61_ Утпхать

Уряжать. урядггтъ _ 1) уряжати. урядати;
2) виражати. вйрядити.

Усадьба _ селатьба. оселя. садаба. посілля`
помістя.

Усердіе _ Щирість. Щільність. ремство.
Усердный,-о _Щприй. запопадний. Че'пкнй.
Щиро. пильно.

Усерд ствовать _ пиль нувати.
Усилениый марш _ збільшений марш.
Усиленіе _ у(в )снления. зміцнення.
Усилнвать _ 1) додавати сили. зміцияти'.

2) силиув ати.-ся. намагати.-ся.
Уснліе _ силвування. змагання. потуга. Зу-

силля.
Усипьный _ усиловний.
Ускореніе _ прискорення.
Ускоренный _ прискорений.
Ускорять _ скорнти. прискорити, приско-
ряти.

Условіе. _ умова. вмова, утовор. варунок.
постанова. ммс дер-жива. и) уклад.

Условленный _ умовлений. домовлений.
Условливаться. условнться _ умовлатися`
домовлятися, ґодатнся. умовитися. пото-
дт'пися.

Условность _ умовність.
Условный _ умовний. домовний. умовно. з
умовою.

Усложнять _ утруднѕіти, утруднпти, усклад-
нвт и. ускладньітн.

Услуга _ послуга¬ услута.
Услыхать, услышать _ почутн.-ся. вчутн.
зачути. прочути.

Усматривать _ у(в)ба.чати. у(в)бачити. по-
бачити. постерегтв.

Усмотр'ізніе _ розгляд, погляд.
Усобица _ усобнця. чвара. колот.
Успокоеніе _ заспокоєння. спокій, втаму-
нання.

Успокоивать _ успокоювати.
Усп'ізвать _ у(в)співатн. поспіватн. у(в)спі-
ти. встптти.

Усп'іѕх _ поспіх. успіх. поступ.
Усптізшность _ успішність.
Усп'ізшныйго _ успішннйго. спірннй.-о.
Уставать _ томатнгся. утомлати.-ся. уто-
мйтнгся. зиемоттітся.

Устав _ устав, устава. установа. статут.
Устопть _ 1) стойти. триматися, устояти'.

2) відстояти.
Усталость _ у(в)тома. установ.
Без усталі _ невтомно. без устаниу.

Усталый _ у(в)томленнй. стомлений. (его
по.¬:-0<Э_ъ-') підбитий. підтопт аний.

Устанавштватъ _установлятн. ставити.устав-
пяти. установити.

Установить прнц'ізл _ поставити приціл.
мірник.

Установка_ вставлання.
Установленіе_ установа.
Устар'Ьлый _ застарілий, задавнений.
Ус._тар'ізть пристаріти застаріти.
Устерегать _ 1) спостеретати; пильнуватн.

2) берегти уберегтв і 'та Обер егать,
Охранлть.

Устилать _устилати. внстелпти` впстелитн.
заслати.

Устой_ (є бут-јтва.) стовп стопи соха.
Устойчнвость _ сталість стійкість.
Устойчнвый- сталий. стійкий непохитний.
Устр аивать _ устроювати уряжати. впо-
ряжати. рештувати. урядпти. у(в)поряд-
вувати. справитн.

Устр аненіе _ усувания.
Устр аненіе повр еждёній _ усунення зопсу-
ваннь.

Устраннтъ _ усувати. відстороняти. усунути.
Устрашать,-ся _ страхати.-ся. стращати. за-
страхатн. настращати. иалякати.

Устр ашеніе _ страхання.
Устр емллть _ направляти. справляти. звер-
тати. направити. справити.

Устр ойство _ стрій, устрій. справа. улашту-
вання.

Устройство окопов наносом _ утворення.
збудування оиопів насипом.

Устр оитель _ спорудиик.
Уступатъ- поступати -ся. уступати.ус1уш'тти.
Уступка-_уступ. відступ. поступок.
Уступчивость-_уступливість. уступчивість.
Хступчивый-_уступний уступчивий.
Уступ _ уступ. лава. праступок. (на анти)
прискалок.

Устье_ ччкн) тпрло. (печі) челюсти.
Ус'ізкать. усвчь-_усікати. утинати. одтина-
ти. у(в)т5'1ти.

Утаптывать _ утоптувати. у(в)топтати.
Утвердт-гтельный,-о _ потвершєаючий. створ-
джуючи.

Утвердггться _ уґрунтуватися.
Утверждать _утверджати. стверджатн. по-

тв е'рджувати.
Утвержденіе _ ствсршкення. затвердження.
потвёрдження.

Утерітть _ зтубітти. загубт'ттн і дна. Тернть.
Утеснстый _ урвйстий. крутий.
Утес _ урвнще. стромовпна. круча. скеля.

стрімчак¬ (боюзєпй) прискалок. прискалка.
Утиральиик _ рушник. утирало.
Утирать _ утиратн. утерти.
Утнхатъ _ утинати. стихати. затихнутн. статт-
нути.



- гт смитеиьибеть _62_ Фасадный

Утемительиееть _ итбмність.
Утемительиыйге _ утбмнии. итбмнс.
Утемлеиіе _ утбмленнн, итбма, знемсга.
Утемлить _ тсмити,-си, у(и}тсилитисн. стс-
мити-си.

Утпичить _ тенчити, тсиити, тбншнтн, утсн-
чити.

Утеиить _ нстспити, истснут н, нтсиитн,-си.
Утер ить _ у(и)тситити.
Утер еииый _ у[и )тбитании.
Утер _ утбра.
Утримбеиыинть _ дне. Тр амбсиать.
Утрата _ у(н_]трита, стрит а, истрата, хтуба.
Утричиенть _ тратити, утерити, згубити.
Утреииии _ нримсрсзсх, зимсрсзсх.
Утреииій _ ранішніи, иринішній. ранхснии.
Утюг _ залізхс. ирисха.
Уин _ тбшха, щерба.

'їхабистьтй _ииббїстни, бахаюиитии, трусь-
ний.

Уиед _ нибіи, инббїна.
¬Ухаиеииать _ хсдитн (за. ким-ни), глидіти

(хист), дсгладити (кеш, 333 ким), ьиадити (ее
шеи).

Уиеит _ регич.
Уиитрить си _ хитруи ити, метихувити.
Ухищреиіе _ хнтрувинни. хитрість, хитрсщі.
Ушинать _ забити. ухслбшхатн.
Уие _ ухе, сухе, ма. ч. _ вуха. уші.
Уиедить _ иихбднти, вийти.
Уиед _ 1) вихід, иідхсд; Е) дбглид, нагляд,
нищнуииннн.

УШШШ _ (3)угіршуиати. гірщатн, нсгір-
щити.

Ухудшеиіе _ угіршенни. егірщеннн.
Іцґізл'ить _ уціліти. заціліти.
¬Унгіхнитьгси _ чінлити,-си, зачепитнгси, уче-
нити,-си.

Участисиать _ брити, мити уділ, участь.
Участіе _ уділ, участь, сиілха, снільництис.
Участисиьтй _ участхбиии.
Учиетиии _ чтистних, сумісних, спільних,
причетних, (е низинних білі) псличаг.

Учиетиый _ учистнни, причетний.
Участси _ учистсх, чистха, уділ.
Участь _ деле, талин.
1Ы'чащать, участить _ учащити, участити.
Учащеніе _ учащиннн.
Учншій _учащни, учитель, (душе-гра) муш-
тер.

Учнщійеи _ учених, учень.
Учеиш _ учених, учень, Шхелир.
Учеиіе, ученье _ 1) учених, учінни, науха,
наичиннн: Е) (шщюєее) муштра, муштру-
винна.

Ученый _ у(и}ченни, ннухбини.

Учет _ учбт, иідпіч, рсерахунсх.
Учииитьгеи _ учинитн, рсбити, чинити,

[ще-н б. шахте) хбїти, схсїтиси.
Учитьгси _ учити,-сн. наичити,-сн. вчити,

-си, ,интриг-пра) муштруи атн,-сн.
Учреждить _ устансилити, уршхити, захла-
дити, уридитн, залсиситн.

Учреждеиіе _ устанбиа, хихпад.
Учтинееть _ пештивість. ґречність.
Учтивый _ исштиьии, ґречнни, чемнни.
Ушнт _ цебер, (нігірбишї) бипін.
Ушиб _ удир.
Ушке _ ушхс.
Ущеліе _ межитірри, ущелина, стичих, (без
еишбхг) гухирь, ирсліг.

Ущемлиинть _ ищнхнути, прнщихнути.
Ущерб _ 1) ущерб, Шхбда. утрита; 2) ущерб

(ищет).
В ущерб _ на шхбду.

Ущерб причинить _ арсбити Шхбду.
У'Ьздиый _ нсиітбиии
У'Ётдний ипинсхій иичи.г|:ь.иииъ _ исиітбиии
иіисьхбиии начальних.

Уитд _ пен іт.
У'Ьиинть _ сд`ї3дитн, ииїедити, сд`іхати. ии-
їхати.

Уштиыйге _ 3ити1ннии,-с. 3ахистнии,-с. Щит-
нни.

Уют - хитншсх, 3ихист.
Уиеилиеь _ у(и )ра3-хати, у(н )разити.
Уиеиимееть _ у(н)раз.¬тиеість.
Уиеиеиіе _ иинсненнн. иирсзумле ннн.
Уисшпь. уисинть _ иинснитн, виисннти, е "ису-
иити. иинснити, рс3`иснити.

Ф
Фабрика _ фибриха.
Фабр штат _ виріб, еирсб.
Фагст _ фатбта.
Фаза _ хиидра, адміна (месяце).
Фахел _ исхсднн. смслесхин.
Фаиттшесхій _ фахтичньти.
Фнитер _ фихтср, чинних.
Фахт _ фахт, исдіа, чин.
Фалда _ збірха; пили.
Фальшинать _ фальшуиити.
Фальшииьти _ фальшивый, нідрбблении.
Фальш _ фииьш.
Фамилін _ 1) рід, нлемЂч, нсхслінни; Е) сіьґи,
рсдина; З) ирбхиіще, нриеиіще, прихнісьхс.

Фариатер _ стрижень. (гр-шеи) течіи, бист-
ринь, бистрнни, річище, фариатер, нетб-
чина,фбса

Фасадиьти _ чільнии. фасиднии.

- гт смитеиьибеть _62_ Фасадный

Утемительиееть _ итбмність.
Утемительиыйге _ утбмнии. итбмнс.
Утемлеиіе _ утбмленнн, итбма, знемсга.
Утемлить _ тсмити,-си, у(и}тсилитисн. стс-
мити-си.

Утпичить _ тенчити, тсиити, тбншнтн, утсн-
чити.

Утеиить _ нстспити, истснут н, нтсиитн,-си.
Утер ить _ у(и)тситити.
Утер еииый _ у[и )тбитании.
Утер _ утбра.
Утримбеиыинть _ дне. Тр амбсиать.
Утрата _ у(н_]трита, стрит а, истрата, хтуба.
Утричиенть _ тратити, утерити, згубити.
Утреииии _ нримсрсзсх, зимсрсзсх.
Утреииій _ ранішніи, иринішній. ранхснии.
Утюг _ залізхс. ирисха.
Уин _ тбшха, щерба.

'їхабистьтй _ииббїстни, бахаюиитии, трусь-
ний.

Уиед _ нибіи, инббїна.
¬Ухаиеииать _ хсдитн (за. ким-ни), глидіти

(хист), дсгладити (кеш, 333 ким), ьиадити (ее
шеи).

Уиеит _ регич.
Уиитрить си _ хитруи ити, метихувити.
Ухищреиіе _ хнтрувинни. хитрість, хитрсщі.
Ушинать _ забити. ухслбшхатн.
Уие _ ухе, сухе, ма. ч. _ вуха. уші.
Уиедить _ иихбднти, вийти.
Уиед _ 1) вихід, иідхсд; Е) дбглид, нагляд,
нищнуииннн.

УШШШ _ (3)угіршуиати. гірщатн, нсгір-
щити.

Ухудшеиіе _ угіршенни. егірщеннн.
Іцґізл'ить _ уціліти. заціліти.
¬Унгіхнитьгси _ чінлити,-си, зачепитнгси, уче-
нити,-си.

Участисиать _ брити, мити уділ, участь.
Участіе _ уділ, участь, сиілха, снільництис.
Участисиьтй _ участхбиии.
Учиетиии _ чтистних, сумісних, спільних,
причетних, (е низинних білі) псличаг.

Учиетиый _ учистнни, причетний.
Участси _ учистсх, чистха, уділ.
Участь _ деле, талин.
1Ы'чащать, участить _ учащити, участити.
Учащеніе _ учащиннн.
Учншій _учащни, учитель, (душе-гра) муш-
тер.

Учнщійеи _ учених, учень.
Учеиш _ учених, учень, Шхелир.
Учеиіе, ученье _ 1) учених, учінни, науха,
наичиннн: Е) (шщюєее) муштра, муштру-
винна.

Ученый _ у(и}ченни, ннухбини.

Учет _ учбт, иідпіч, рсерахунсх.
Учииитьгеи _ учинитн, рсбити, чинити,

[ще-н б. шахте) хбїти, схсїтиси.
Учитьгси _ учити,-сн. наичити,-сн. вчити,

-си, ,интриг-пра) муштруи атн,-сн.
Учреждить _ устансилити, уршхити, захла-
дити, уридитн, залсиситн.

Учреждеиіе _ устанбиа, хихпад.
Учтинееть _ пештивість. ґречність.
Учтивый _ исштиьии, ґречнни, чемнни.
Ушнт _ цебер, (нігірбишї) бипін.
Ушиб _ удир.
Ушке _ ушхс.
Ущеліе _ межитірри, ущелина, стичих, (без
еишбхг) гухирь, ирсліг.

Ущемлиинть _ ищнхнути, прнщихнути.
Ущерб _ 1) ущерб, Шхбда. утрита; 2) ущерб

(ищет).
В ущерб _ на шхбду.

Ущерб причинить _ арсбити Шхбду.
У'Ьздиый _ нсиітбиии
У'Ётдний ипинсхій иичи.г|:ь.иииъ _ исиітбиии
иіисьхбиии начальних.

Уитд _ пен іт.
У'Ьиинть _ сд`ї3дитн, ииїедити, сд`іхати. ии-
їхати.

Уштиыйге _ 3ити1ннии,-с. 3ахистнии,-с. Щит-
нни.

Уют - хитншсх, 3ихист.
Уиеилиеь _ у(и )ра3-хати, у(н )разити.
Уиеиимееть _ у(н)раз.¬тиеість.
Уиеиеиіе _ иинсненнн. иирсзумле ннн.
Уисшпь. уисинть _ иинснитн, виисннти, е "ису-
иити. иинснити, рс3`иснити.

Ф
Фабрика _ фибриха.
Фабр штат _ виріб, еирсб.
Фагст _ фатбта.
Фаза _ хиидра, адміна (месяце).
Фахел _ исхсднн. смслесхин.
Фаиттшесхій _ фахтичньти.
Фнитер _ фихтср, чинних.
Фахт _ фахт, исдіа, чин.
Фалда _ збірха; пили.
Фальшинать _ фальшуиити.
Фальшииьти _ фальшивый, нідрбблении.
Фальш _ фииьш.
Фамилін _ 1) рід, нлемЂч, нсхслінни; Е) сіьґи,
рсдина; З) ирбхиіще, нриеиіще, прихнісьхс.

Фариатер _ стрижень. (гр-шеи) течіи, бист-
ринь, бистрнни, річище, фариатер, нетб-
чина,фбса

Фасадиьти _ чільнии. фасиднии.

Утомптельность _62_ Фасадиый

Утомитещность _ втомність.
Утомительный,-о _ утомиий. втомно.
Утомленіе _ утомления. втома. знемога.
Утомлять _тоьШтн.-ся. у(в)томлйтися. сто-
мати-ся.

Утончать _ тончйти. тошёпн. тоншатн. утон-
чйти.

Утопать _ потопати, потонутн. втопйтн,-ся.
Утор ить _ у(в)топтатн.
Утор еиный _ у(в )топтаний.
Утор _ утора.
Утрамбовывать _ она. Тр амбовать.
Утрата _ у(в)трата. страта. потрата. згуба.
Утрячивать _ тратити. утерати. згубйти.
Утренник _ прйморозок. заморозок.
Утренній _ ранішній. вранішній. ранковий.
Утюг _ залізко. праска.
Уха _ Іошка. щерба.
Ухабистый _вибоїстий. бакаюватнй. трусь-
кйй.

Уход _ вйбій. вибоїна.
Ухаживать _ ходйти (за ким-кб). глядіти

(ко-Ю). доглядати (кого, за. ніша). впадати (за
ким).

Ухват _ рогач.
7хитряться _ хитрув ати. метикувати.
Ухищреніе _ хитрувания. Хйтрість. хйтрощі.
Ухлопать _ забити. уколошкати.
Ухо _ ухо. вухо. мы. ч. _ вуха. уші.
Уходнть _ виходити. вийти.
Уход _ 1) вйхід. відход: 2) догляд. нагляд,
пильнування.

Ухудшать _ (з)угіршувати. гіршати. погір-
шатн.

Ухудшеніе _ угіршения. Згіршення.
Ґц'іѕл'йть _ уціліти. заціліти.
Уц'іѕнить,-ся _ чіпляти.-ся. зачепйтнгся. уче-
питигся.

Участвовать _ брати. мати уділ. участь.
Участіе _ уділ. участь. спілка. спільництво.
Участковый _ участков ий.
Участник _ участник. сумісник. спільиик.
причетник. (в кожному оте) полйчаг.

Участный _ участний. причетний.
Участок _ участок. частка. уділ.
Участъ _ доля. талан.
Учащать. участить _ учащати. участити.
Учащеніе _ учащання.
Учащій _учащнй. учитель. (міщан-гри) муш-
тер.

Учащійся _ ученик. учень.
Учеиик _ ученик. учень. школяр.
Учеиіе. ученье _ 1) учення. учіиня. наука.
навчання: 2) (строєве) муштра. муштру-
вання.

Учеиый _ у(в)чений. науковий.

Учет _ учот. відліч. розрахунок.
Учииять,-ся _ учиинти. робити. чинити.

(що-кб. _шєхе) коїти. ско'ітися.
Учить.-ся _ учити.-ся. навчити-ся. вчити,

-ся. (мтштрг) муштрув атн.-ся.
Учреждать _ установлатн. уряэкати. закла-
дати. урядитн. запожйти.

Учрежденіе _ установа. заклад.
Учтивость _ поштйвість. ґречність.
Учтивый _ поштіївий. ґречннй. чемний.
Ушат _ цебер. (піщаний) бапія.
Ушиб _ удар.
Ушко _ ушко.
Ущеліе _ межнгірря. ущелина. стичак. (без
він/зон.) гузирь. проліґ.

Ущемливать _ вщикнути. прищикнути.
Ущерб _ 1) ущерб. шкода` утрата; 2) ущерб

(місяця).
В ущерб _ на шкоду.

Ущерб причинить _ зробити шкоду.
У'Ьздный _ повітов ий.
У'Ёздний воинскій начаш,ник _ пов ітов ий
військовий начальник

У'іѕзд _ пов іт.
У'Ьзжать _ од`їздйт и. внїздйтн. од`іхати. вй-
їхати.

Уютный,-о _ загйшннй.-о. заэсйстнийго. Щйт-
ний.

Уют _ затишок. захист.
Уязвллсь _ у(в)ражати. у(в )разити.
Уязвимость _ у(в)разл;авість.
Уясненіе _ вйяснення. вйрозумлення.
Уяснш'ь. уяснятъ _ виясийти. виясннти. з'ясу-
вати. вйяснити. роз`яснити.

Ф
Фабрика _ фабрика.
Фабршаг _ виріб. вироб.
Фагот _ фагота.
Фаза _ квадра. одміиа (лисиця).
Факел _ походня. смолоскйп.
Фактическій _ фактйчный`
Фактор _ фактор. чинник
Факт _ факт. подія. чин.
Фалда _ збірка; пола.
Фальшивать _ фальшувати.
Фальшивый _ фальшивий. підроблений.
Фальш _ фальш.
Фамилія _ 1) рід. плем*я. покоління; 2) сіві`н_.
родина; З) прозвіще. призвіще. призвісько.

Фарватер _ стрижень. (вранці) течіа. бист-
ринь. бистриин. річище. фарватер. пото-
чина. фоса.

Фасадный _ чільиий. фасадиий.
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Фасад _ чоло. лице. фасад.
Фас _ фас.
Фасол _ нвасола.
Фасон _ нрій. стрій. зразок. форма.
Фашииа. фашинник _ тарас. тарос.
Укр'їзнлнть фашинами _ тарасув атн.

Фашинньгй _ тарасовнй.
Февраль _ лготнй. февраль.
Федер ативный _ федеративний. федерацій-
ннй.

Фейерверк _ фейверн. фейверон.
Фельдфебель _ соцьннй. фегшдфебель.
Фельдшер _ фершал.
Фельд”етерь _ генець.
Ферма _ хутір. фольварк. ферма.
Фгп¬ура _ 1) внд. вигляд. постава. постать;

1) фігўре
Фигурнронать _ фігуруватн.
Фиаический _ фізічннй.
Фильтровать _ фільтруватн. цідаітн.
Фильтр _ фільтра.
Финал _ кінець. фінал.
Финансовый _ снарбовнй. фінансовий.
Финансы _ скарб (оараатєіенш'і). фінанс н.
Фитиль _ гніт. ґнот.
Флат _ стат. прапор.
Флантовый _ боковий. фланговнй.
Флант _ бік. крило. фланг.
Фланкир онать _ фланвув атн.
Фланкир оваиіе _ фланиув анна.
Фланкирутощан постройка _ фланнуіоче
абјщуванна.

Флейта _ флейта, сопілна.
Флетист _ флейтист а.
Флигель _ фліґель. офіцина.
Флот _ фльота.
Флтогер _ погоднин. фшотер.
Флнта. флннска _ флаШа. платина.
Фокус _ фокус, збіросвіт.
Фолънарк _ фольв арон.
Фонарь _ ліхтарь. ліхтарна.
Фонтан _ водомет. водограй.
Фон _ тло. поле. ґрунт. фон.
Форма _ форма. зразок. кшталт.
Формир онать _ набіратн. набрати; форму-
ватн.

Формир оика _ формуванна.
Формулнрный список _ службовий список
Форпост _ передоваварта. форпост.
Форснровать _ сноритн. присиорат н.
Фортифгпсапін _ фортнфінаціа.
Фортка. форточка _ нватириа. хвіртна.
Форт _ форт.
Форштат _ передмістя.
Фортотрафироиать _ фотографуватн.
Фотоґр афін _ фотографія.

Фр онтальный огонь _ ло бовий. фронталь-
ннй вогонь.

Фронт _ фронт. стрій. шнн. чоло. перед.
Фет - СІІРІШІ
Фугонок _ фуг'анон.
Фугаснан бомба _ фугасна бомба.
Футас _ фуг'ас.
Фундаментальний _фундаментальннй. грун-
товннй.

Фундамент _ фундамент. спід. (.ці-;стшесінт.сі`2)
підмурон. (фара-га Їанш'іч) підвалнна.

Фунт _ фунт.
Фураа-аса _ але. Картуа.
Фура _ підвода. ґара. тарба.
Фураэк_ фураЖ. (сіно нас соломи) паша. (гар-
но)оброн.

Футляр _ футерал. понровець.
Фут _ стопа. ступень, фут.
Фыркать _ чмахатн. форнатн. прихнатн.

Х
Хаос _ розтардіаш. гармидер. хаос.
Хаотнческій _ хаотичннй.
Характер изовать _ характеризувати.
Характерный _ 1) натурлнвнй: З) характер-
ннй. одмітннй. видатний.

Характер _ удача. вдача. натура, норов. ха-
рантер.

Харч _ харч.
Ханть _ гуднтн. танатн.
Хналнть _ хвалити. велнчатн. славнтн.
Хнатаніе _ хватанна.
Хнатать _ 1) хвататн.-сн. хапатн.-са. схопи-
тн.-са. ухопитн.-са'. 2) досагатн. достава-
тн. досагти.

Хнойннк _ хвойнан.
Хнойный _ хвойний. хвойовий.
Хнораніе _ слабув анна. хоруванна. недуга.
Хнорать _ хворатн. хворіти. недунсатн.
Хор остииа _ хв оростина. хвойдина.
Хнорост _ хворост. хмна.
Хнорость _ хворість.
Хност _ хвіст. (а додало гірші-гід) рипнца.
Хноа _ хвоа. тлаца.
Хшкнна _ хат на. хатина. (а бас-аха.) халупа.
Хилость _ нволість. хирність.
Хилый _ хволнй. хирннй.
Химик _ химии.
Химнческій _ хнмачннй.
Химіа _ химіа.
Хитрнть _ хитруватн.
Хитрость _ хитрість. хитрощі.
Хищеніе _ нрадінс.
Хищннчестно _ хннсацтво.
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Фасад _ чоло. лице. фасад.
Фас _ фас.
Фасол _ нвасола.
Фасон _ нрій. стрій. зразок. форма.
Фашииа. фашинник _ тарас. тарос.
Укр'їзнлнть фашинами _ тарасув атн.

Фашинньгй _ тарасовнй.
Февраль _ лготнй. февраль.
Федер ативный _ федеративний. федерацій-
ннй.

Фейерверк _ фейверн. фейверон.
Фельдфебель _ соцьннй. фегшдфебель.
Фельдшер _ фершал.
Фельд”етерь _ генець.
Ферма _ хутір. фольварк. ферма.
Фгп¬ура _ 1) внд. вигляд. постава. постать;

1) фігўре
Фигурнронать _ фігуруватн.
Фиаический _ фізічннй.
Фильтровать _ фільтруватн. цідаітн.
Фильтр _ фільтра.
Финал _ кінець. фінал.
Финансовый _ снарбовнй. фінансовий.
Финансы _ скарб (оараатєіенш'і). фінанс н.
Фитиль _ гніт. ґнот.
Флат _ стат. прапор.
Флантовый _ боковий. фланговнй.
Флант _ бік. крило. фланг.
Фланкир онать _ фланвув атн.
Фланкир оваиіе _ фланиув анна.
Фланкирутощан постройка _ фланнуіоче
абјщуванна.

Флейта _ флейта, сопілна.
Флетист _ флейтист а.
Флигель _ фліґель. офіцина.
Флот _ фльота.
Флтогер _ погоднин. фшотер.
Флнта. флннска _ флаШа. платина.
Фокус _ фокус, збіросвіт.
Фолънарк _ фольв арон.
Фонарь _ ліхтарь. ліхтарна.
Фонтан _ водомет. водограй.
Фон _ тло. поле. ґрунт. фон.
Форма _ форма. зразок. кшталт.
Формир онать _ набіратн. набрати; форму-
ватн.

Формир оика _ формуванна.
Формулнрный список _ службовий список
Форпост _ передоваварта. форпост.
Форснровать _ сноритн. присиорат н.
Фортифгпсапін _ фортнфінаціа.
Фортка. форточка _ нватириа. хвіртна.
Форт _ форт.
Форштат _ передмістя.
Фортотрафироиать _ фотографуватн.
Фотоґр афін _ фотографія.

Фр онтальный огонь _ ло бовий. фронталь-
ннй вогонь.

Фронт _ фронт. стрій. шнн. чоло. перед.
Фет - СІІРІШІ
Фугонок _ фуг'анон.
Фугаснан бомба _ фугасна бомба.
Футас _ фуг'ас.
Фундаментальний _фундаментальннй. грун-
товннй.

Фундамент _ фундамент. спід. (.ці-;стшесінт.сі`2)
підмурон. (фара-га Їанш'іч) підвалнна.

Фунт _ фунт.
Фураа-аса _ але. Картуа.
Фура _ підвода. ґара. тарба.
Фураэк_ фураЖ. (сіно нас соломи) паша. (гар-
но)оброн.

Футляр _ футерал. понровець.
Фут _ стопа. ступень, фут.
Фыркать _ чмахатн. форнатн. прихнатн.

Х
Хаос _ розтардіаш. гармидер. хаос.
Хаотнческій _ хаотичннй.
Характер изовать _ характеризувати.
Характерный _ 1) натурлнвнй: З) характер-
ннй. одмітннй. видатний.

Характер _ удача. вдача. натура, норов. ха-
рантер.

Харч _ харч.
Ханть _ гуднтн. танатн.
Хналнть _ хвалити. велнчатн. славнтн.
Хнатаніе _ хватанна.
Хнатать _ 1) хвататн.-сн. хапатн.-са. схопи-
тн.-са. ухопитн.-са'. 2) досагатн. достава-
тн. досагти.

Хнойннк _ хвойнан.
Хнойный _ хвойний. хвойовий.
Хнораніе _ слабув анна. хоруванна. недуга.
Хнорать _ хворатн. хворіти. недунсатн.
Хор остииа _ хв оростина. хвойдина.
Хнорост _ хворост. хмна.
Хнорость _ хворість.
Хност _ хвіст. (а додало гірші-гід) рипнца.
Хноа _ хвоа. тлаца.
Хшкнна _ хат на. хатина. (а бас-аха.) халупа.
Хилость _ нволість. хирність.
Хилый _ хволнй. хирннй.
Химик _ химии.
Химнческій _ хнмачннй.
Химіа _ химіа.
Хитрнть _ хитруватн.
Хитрость _ хитрість. хитрощі.
Хищеніе _ нрадінс.
Хищннчестно _ хннсацтво.

Фасад _63_ Шпшшчество

Фасад _ чоло, лице. фасад.
Фас _ фас.
Фасол _ квасоля.
Фасон _ крій, стрій¬ зразок, форма.
Фашипа, фашинннк _ тарас, тарос.
Укр'ізплять фашинами _ тарасувати.

Фашииный _ тарасовий.
Февраль _ лтотий1 февраль.
Федератнвный _ федеративиий, федерацій-
ний.

Фейерверк _ фейверк. фёйверок.
Фельдфебель _ соцький. фельдфебель.
Фельдшер _ фершал.
Фельд”егерь _ генець.
Ферма _ хутір. фольварк, ферма.
Фигура _ 1) вид. вигляд, постава. постать;

3) ФіГУРа¬
Фигурировать _ фігурувати.
Физический _ фізічний.
Фильтровать _ фігпзтрувати. цідити.
Фильтр_ фільтра.
Финал_ кінець фінал.
Финансовый _ скарбовий. фінансовий.
Финансы _ скарб (державний), фінанси.
Фитиль _ ґніт, ґнот.
Флаг _ стяг¬ прапор.
Фланговый _ боковийч фланговий.
Флаиг _ бік. крило. фланг.
Флаикир овать _ фланкувати.
Флаикир ованіе _ фланхувания.
Флаикирующая постройка _ флаикуюче
збудування.

Флейта _ флейт а. сопілка.
Флетист _ флейтист а.
Флигель _ фліґель. офіцииа.
Флот _ фльота.
Фшотер _ погодннк. фшогер.
Флята. фляжка _ флиша, пляшка.
Фокус _ фокус збіросвіт.
Фольварк- фольварок.
Фонарь_ ліхтарь ліхтарня.
Фонтан- водомёт.водограй.
Фон - тло. поле. ґрунт. фон.
Форма _ форма` зразок. кшталт.
Формир овать _ набірати, набрати: форму-
вати.

Формир овка _ формування.
Формулирньтй список _ службовий список.
Форпост _ передова варта. форпост.
Форсир овать _ скорити. прискорити.
Фортификац'ш - фортифікація.
Фортка. форточка _ кватирка¬ хвіртка.
Форт _ форт.
Форштаг _ передмістя.
Фортографировать _ фотографувати.
Фотоґр аф'ш _ фотографія.

Фр онтальный огонь _ лобовий¬ фронталь-
ний вогонь.

Фронт _ фронт¬ стрій, шин¬ чоло. перед.
Фрукт - ФрттА
Фугоиок _ фуганок.
Фугасная бомба _ фугасна бомба.
Фугас _ фуґас.
Фундаментальний_ фундаментальишї1 грун-
товиий.

Фундамент _ фундамент, слід. (мі-роздала)
підмурок¬ (дерев Вітай) підвалнна.

Фунт _ фунт.
Фуражка _ див. Картуз.
Фура _ підвода, тара¬ гарба.
Фураж_ фураж. (сто та соло'лш) наша, (зер-
но) оброк.

Футляр - футерал, покровець.
Фут _ стопа. ступеиь. фут.
Фыркать _ чмихати. форкати. прихкаги.

Х
Хаос _ розгардіиш, гармидер¬ хаос.
Хаотическій _ хаотичинй.
Характер изовать _ характеризув атн.
Характер ный _ 1) натурлнвнй: 2) характер-
ний, одмітний¬ видатний.

Характер _ удача. вдача, иатура, норов. ха-
рактер.

Харч _ харч.
Хаять _ гудити, гаиити.
Хвалить _ хвалити, величати, славити.
Хватаніе _ хватания.
Хватать _ 1) хвататнгся. хапати,-ся_ схопи-

ти,-ся¬ ухопити.-ся; 2) досягати. достави-
ти, досягти.

Хвойник _ хвойняк.
Хвойиый _ хвойний. хвойовий.
Хвораніе _ слабув ання. хорув ання. недуга.
Хворать _ Хворати. хворіти, недужатн.
Хор остина хворостииа хвойдииа.
Хворост_ хворост. хмиз.
Хворость- хворість.
Хвост_ хвіст (-¬ самтзсо гючатщ) рипиця.
Хвоя_ хвоя глиця.
Хижииа_ хатна хатина (_стбл-яка) халу па.
Хилость _ кволість хирність.
Хилый- хволий. хирний.
Химнк _ химии.
Химнческій _ химичний.
Химія _ химія.
Хитр ить _ хитрувати.
Хитростъ _ хитрість. хитрощі.
Хищеніе _ крадіж.
Хищннчество _ хижацтво.



ХІ-іщноеть _64_ Цеитростревв--педьиый

Хнщность _ хиохість.
Хнщный _ хижий, хижицьхій.
Хладнонровіе _ холодиоировиість', байщгж-

ність.
Хладнотсровный _ холодиохровиий, бий-

дух-сий', бийдухсо, холодним серцем.
Хлам _ мотлох.
Хлопаніе - хлоиииии', лисииини.
Хлопать _ хлопиїи, лисиити, хлопиути.
Хлопотс _ илоччи; бивовии.
Хлопотать _ илопо'тити, дбити, иіклувитигси.
Хлопоты _ илопіт, виходи.
Хлопчатобумажный _ бивовнииий.
Хлыщгть _ лйиути, рйнут н.
Хлыст _ бич, бичих.
Хлгйб _ хліб; пишии, пишийци, обошел.
Хл'Іэбнн _ иеиирии.
Хлгізбоиншество _ хліборобство.
Хл'ізбопашец- хлібороб.
Хлгнв- хлів, (о11.11 131111111) велів на.
Хмель- хмель, хміль.
Хмелгізть _ хмеліти, п'ииіти.
Ходатайство _ виступиицтво.
Ходить _ ходити, ступити.
Ходвій _ легиий, бігхйй, розхотистий (хр-о
ехі 1111.;1111 ).

Ход _ 1_) хід ходи', Т*З) ирохід,(у.1енех111`1) су-
точхй, (е 11111111рі) перегін.

Ход сообщеніи- хід зиосии.
Ходьба _ ходии.
Хозннн _ хо зиіи, гос подирь.
Хозяйственный - господириий, господирсь-

хий.
Хозяйство _ господирство, господирхи.
Холера _ холири.
Холнть _ пестити, пестувити.
Холтса _ Штим, чубох.
Холмнстнй _ иигйристий, горбистий, пого-
ристий.

Холмообр азный _ горбовитий.
Холм _холм, горб. прйгорои, иигорои, Шпиль,

(1111111 111111111111) могили.
Холодильные _ холодних.
Холоднть _ холодиґти, студйт и.
Холодный _ холодний.
Холод _ холод, студеиь.
Холостой _ холостий, ие111оиитий, пирубои.
Холст _ полотно.
Хомутшс _ хомутець.
Хомут _ химут.
Хорда _ тигіви.
Хорнст _ хорйсти. півчий.
Хоровод _ тииои.
Хоровой _ хоровий, гуртовйй.
Хороиить ,-си _ ховити,-сх, сховити,-си, вихо-
вити.-си.

Хорошо _ хороше, гирио, гиризд, добре, до-
ладу.

Хорунжій _ хорунжий.
Хор _ хор, гурт, півчи.
Хот'Ьніе- хотіиии, хіть.
Хотгйть _ хотіти, хтіти, бихсити, жидити.
Хотн _ хоть, хоч, хочи.
Хр абрец _ смілии, иебій.
Хр абрвтьсн _ хоробрит и,-си, хрибрув ити.
Хр абро _ хоробро, хвибро, сміливо.
Хр абрость _ хоробрість.
Хр абрый _ хоробрий, хвибрий, сміливий.
Хр аненіе _ хов ииии, догляд, хов.
Хр аннлнще _ сховох, сховиихи.
Хранить _ хоронйти, берегти.
Хр ап _ хрип, хрипи.
Хр аптнть _ хропіти, хроптй.
Хр ебет _ 1) хребет, хістиии;
крюк (сор).

Хр омать _ Шхиидибити, хульгити.
Хр омой _ ирнвйй, хушгивий, илишоиогий.
Хр оиичесиій _ хронічний, зитихсиий.
Хронологичесній- хроиольоґичиий.
Хрушсій- хрусийй, ириххйй.
Хрушсость _ ирйххіств.
Хрусталь _ ир1и11тиль.
ХрустилЬ,-иъ1й _ хршитиль,-иий,-евий.
Худо _ потиио, недобре, иегоже, хепсьио, еле.
Художественный -артнстйчннй художній.
Худой _ 1) погииий, лихий, иегохсий, неп-

свхий', 2) худий, Щуилий, сухорливий.
Худшій _ гірший, погииший.
Хуже _ гірше, погииіше.
Стииоиитьти хуже _ гіршити.

Хуторсной _ хуторсъхий.
Хутор _ хутір.

Цапфа _ ципфи, хілочои, чіп, чопои.
Цар апать _ дрииити, Шврибити, дриииути.
Царапнна _Ширибиии`І Ширибовиии, дрипои.
Цар нть- Цир1овити, пииувити.
Цв'Ьтной- 1гвітийй,иольоровии,бирвйстий.
Цв'нт _ 1) Цвіт, хвіт, 2.) Цвіт, холір.
Цейхгауз _ иомори, Цехивв, речевий схлид.
Цемеитировить _ цемеитувити, иітувити.
Цементный- Цементовнй.
Цемент _ цемент, хіт, (рт-113 11111111. еллнн

1111111) дэвумур.
Центральный- центрильиий, осередиовий,
осередиій.

Центр об'ізжный _ відбіхсиий.
Центр остремнтельный _ Цеитротиисиий,
досередочиий.

1) иисмо, стиг,

ЛІС-

ХІ-іщноеть _64_ Цеитростревв--педьиый

Хнщность _ хиохість.
Хнщный _ хижий, хижицьхій.
Хладнонровіе _ холодиоировиість', байщгж-

ність.
Хладнотсровный _ холодиохровиий, бий-

дух-сий', бийдухсо, холодним серцем.
Хлам _ мотлох.
Хлопаніе - хлоиииии', лисииини.
Хлопать _ хлопиїи, лисиити, хлопиути.
Хлопотс _ илоччи; бивовии.
Хлопотать _ илопо'тити, дбити, иіклувитигси.
Хлопоты _ илопіт, виходи.
Хлопчатобумажный _ бивовнииий.
Хлыщгть _ лйиути, рйнут н.
Хлыст _ бич, бичих.
Хлгйб _ хліб; пишии, пишийци, обошел.
Хл'Іэбнн _ иеиирии.
Хлгізбоиншество _ хліборобство.
Хл'ізбопашец- хлібороб.
Хлгнв- хлів, (о11.11 131111111) велів на.
Хмель- хмель, хміль.
Хмелгізть _ хмеліти, п'ииіти.
Ходатайство _ виступиицтво.
Ходить _ ходити, ступити.
Ходвій _ легиий, бігхйй, розхотистий (хр-о
ехі 1111.;1111 ).

Ход _ 1_) хід ходи', Т*З) ирохід,(у.1енех111`1) су-
точхй, (е 11111111рі) перегін.

Ход сообщеніи- хід зиосии.
Ходьба _ ходии.
Хозннн _ хо зиіи, гос подирь.
Хозяйственный - господириий, господирсь-

хий.
Хозяйство _ господирство, господирхи.
Холера _ холири.
Холнть _ пестити, пестувити.
Холтса _ Штим, чубох.
Холмнстнй _ иигйристий, горбистий, пого-
ристий.

Холмообр азный _ горбовитий.
Холм _холм, горб. прйгорои, иигорои, Шпиль,

(1111111 111111111111) могили.
Холодильные _ холодних.
Холоднть _ холодиґти, студйт и.
Холодный _ холодний.
Холод _ холод, студеиь.
Холостой _ холостий, ие111оиитий, пирубои.
Холст _ полотно.
Хомутшс _ хомутець.
Хомут _ химут.
Хорда _ тигіви.
Хорнст _ хорйсти. півчий.
Хоровод _ тииои.
Хоровой _ хоровий, гуртовйй.
Хороиить ,-си _ ховити,-сх, сховити,-си, вихо-
вити.-си.

Хорошо _ хороше, гирио, гиризд, добре, до-
ладу.

Хорунжій _ хорунжий.
Хор _ хор, гурт, півчи.
Хот'Ьніе- хотіиии, хіть.
Хотгйть _ хотіти, хтіти, бихсити, жидити.
Хотн _ хоть, хоч, хочи.
Хр абрец _ смілии, иебій.
Хр абрвтьсн _ хоробрит и,-си, хрибрув ити.
Хр абро _ хоробро, хвибро, сміливо.
Хр абрость _ хоробрість.
Хр абрый _ хоробрий, хвибрий, сміливий.
Хр аненіе _ хов ииии, догляд, хов.
Хр аннлнще _ сховох, сховиихи.
Хранить _ хоронйти, берегти.
Хр ап _ хрип, хрипи.
Хр аптнть _ хропіти, хроптй.
Хр ебет _ 1) хребет, хістиии;
крюк (сор).

Хр омать _ Шхиидибити, хульгити.
Хр омой _ ирнвйй, хушгивий, илишоиогий.
Хр оиичесиій _ хронічний, зитихсиий.
Хронологичесній- хроиольоґичиий.
Хрушсій- хрусийй, ириххйй.
Хрушсость _ ирйххіств.
Хрусталь _ ир1и11тиль.
ХрустилЬ,-иъ1й _ хршитиль,-иий,-евий.
Худо _ потиио, недобре, иегоже, хепсьио, еле.
Художественный -артнстйчннй художній.
Худой _ 1) погииий, лихий, иегохсий, неп-

свхий', 2) худий, Щуилий, сухорливий.
Худшій _ гірший, погииший.
Хуже _ гірше, погииіше.
Стииоиитьти хуже _ гіршити.

Хуторсной _ хуторсъхий.
Хутор _ хутір.

Цапфа _ ципфи, хілочои, чіп, чопои.
Цар апать _ дрииити, Шврибити, дриииути.
Царапнна _Ширибиии`І Ширибовиии, дрипои.
Цар нть- Цир1овити, пииувити.
Цв'Ьтной- 1гвітийй,иольоровии,бирвйстий.
Цв'нт _ 1) Цвіт, хвіт, 2.) Цвіт, холір.
Цейхгауз _ иомори, Цехивв, речевий схлид.
Цемеитировить _ цемеитувити, иітувити.
Цементный- Цементовнй.
Цемент _ цемент, хіт, (рт-113 11111111. еллнн

1111111) дэвумур.
Центральный- центрильиий, осередиовий,
осередиій.

Центр об'ізжный _ відбіхсиий.
Центр остремнтельный _ Цеитротиисиий,
досередочиий.

1) иисмо, стиг,

ЛІС-

Хищность _64_ Центростреш-ітельиый

Хищность _ хижість.
Хнщньтй _ хижий хижацькій.
Хладнокровіе _ холоднокровність; байдуж-

ність.
Хладнокровный - холоднокровний, бай-
дужий; байдуже, холодним серцем.

Хлам _ мотлох.
Хлопаніе _ хлопання', ласкання.
Хлопать _ хлопатн, ляскаги, хлопнути.
Хлопок _ клоччя', бавовна.
Хлопотагь _ клопотати, дбати, піклуватн,-ся.
Хлопоты - клопіт, заходи.
Хлопчатобумажный _ бавовииний.
Хльшуть _ линути, ринути.
Хлыст _ бич, бичик.
Хл'Ьб _ хліб; пашня, пашниця, збіжжя.
Хл'Ьбня _ пекарня.
Хл'Ьбопашество _ хліборобство.
Хл'Ьбопашец_ хлібороб.
_Хл'Ьв_ хлів, (от воліє) волівня.
Хмелъ_ хмеш, хміль.
Хмелдвть- хмел1ти, п яніти.
Ходатайство _ заступництво.
Ходнть _ ходити, ступати.
Ходкій _ легкий, бігкий, розкотистий (про
екіпажа).

Ход _ 1_) хід, хода; 2) прохід (гзенькшїє) су-
точки. (є огшгрі) перегін.

Ход сообщенія_ хід зносин.
Ходьба _ ходил.
Хозянн _ хозаїн, господарь.
Хозяйственный _ господарний, господарсь-
кий.

Хозяйство _ господарство, господарка.
Холера _ холёра.
Холить _ пестити, пестувати.
Холка _ штим, чубок.
Холмистий _ пагиристий, горбастий, пото-
ристий.

Холмообразный _ горбоватий.
Холм _холм, герб. приторок_ нагорок, шпнль,

(анонімний) могила.
Холодильник _ холодних.
Холодигь _ холодити, студити.
Холодный _ холодний.
Холод _ холод, студень.
Холостой _ холостий, нежонатий, парубок.
Холст _ полотно.
Хомугнк _ хомутець.
Хомут _ хамут.
Хорда _ тятіва.
Хорист _ хориста_ півчий.
Хоровод _ таиок.
Хоровой _ хоровий. гуртовий.
Хороннгь _,-ся _ ховати,-ся, сховатн_-ся, захо-
вати-ся.

Хорошо _ хороше, гарно, гаразд, добре, до-
ладу.

Хорунжій- хорунжий.
Хор _ хор, гурт півча.
Хот'Ьніе_ хотіння_ хіть.
Хот'йть _ хотіти, хтіти, бажати, жадатн.
Хотя _ хоть, хоч, хоча.
Храбрец _ смілик, небій.
Хр абрить ся _ хоробрити,-ся, храбрув атн.
Храбро _ хоробро, хвабро, сміливо.
Храбрость _ хоробрість.
Храбрый _ хоробрий, хвабрнй, сміливий.
Хр аненіе _ хов ання, догляд, хов.
Хр аннлище _ схов ок. сховаика.
Храннть _ хороігити, берегти.
Храп _ храп, храпи.
Хр ап'ізть _ хропіти, хропти.
Хребет _ 1) хребет, кістник;
кряж (зір).

Хромать _ шкандибати, кульгатн.
Хромой _ кривий, ьульгавий клншоногий.
Хр оннческій _ хронічний, затяжний.
Хр онологнческій _ хронольоґичинй.
Хрупкій _ хруский, крнхкий.
Хрупкость _ крихкість.
Хрусталь _ кришталь.
Хрусталь,-ный _ кришташэгнийгевий.
Худо _ погано, недобре, негоже_ кепсько, зле.
Художественный _ арт истичннй. художній.
Худой _ 1) поганий, лихий, негожий, кен-

ський', 2) худий, щуплий, сухорлавнй.
Худшій _ гірший, поганший.
Хуже _ гірше, поганіше.
Становнтьти хуже _ гіршати.

Хуторской _ хуторсьхий.
Хутор _ хутір.

Цапфа _ цапфа, кілочох, чіп, чопон.
Царапаггь- дрипати шхрибаги, дряпнути.
Царапина-шісрябииашнрябовнна, дряпок.
Цар ить- царювати, панувати.
Цв'йтной- цвітиий, кольоровий, барвистий.
Цв'йт _ 1) Цвіт квіт; 2) Цвіт, колір.
Цейхгауз _ комора, Цекавз, речевий склад.
Цементировать- Цементувати_ кітуватн.
Цементный- Цементовий.
Цемент _ цемент_ кіт, (ро'зчггно згідна 3 ш'с-
кбм) джумур.

Центращный _ центральний, осередковий,
осередній.

Центр об'йжный _ відбіжиий.
Центростремительный - центротижннй,
досередочний.

2) пасмо, стяг,



Центр _55_ Черешща

Центр _ цент. Центро. середок.
Церемоніальннй марш _ церемоиіальний
марш.

Церемонія _ церемоиіа.
Церковный _ Церковний.
Церковь _ церква. храм.
Цех _ цех.
Цилиндричсстсій _ вальшоватий. пів кастий.
Ціліидричиий.

Цилиндр _ вал. ціліидр.
Цитпсовьтй _ ціиовий. ціиковий.
Цншс _ ціиок. ціиь.
Циркуль _ Цариутш. розмір.
Цнртсульньтй _ цирклевий.
Цнрнулирньтй _ обіжиий. Ціркулариий'.
окружний.

Цнрт-сулир _ обіъкиик. окружних. Ціркулар.
Цистерна _ сістер.иа
Цнгадель_ Цітадела 11 1.1еІ Кргізпость.
Цнферблат- циферблат.
Цьтнга _ скорбут. гиилець.
Цьтновна _ рогоиса.
Цьтр1ольин1с _ Цильориик. голій. голар.
Ц'Ёвье _ ців іа.
Ц'йлесооор азность _ доцільність.
Ц'вль ататси _ Ціль атаки.
Ц'ізлнном _ цілком. зовсім.
Ц'Ёлин _ цілик.
Цізлнна _ цілииа. обліг.
Ц'ізлсстнссть _ суцільні.сть Цілокупиість.
Ціэілсстный _ су Цільиий. цілокјгпиий. Ціл-
ковйтий.

Ц'ізлссть _ Ціль. мета.
Ц'ізльность _ срцільиість. цілокупиість.
Ц'Ьльный- суцільний. Цілковйтий'. чистий.
Щирий.

Цізна _ 1) ціна. вартість; Е) вата.
Цтанить _ ціийти. оцінити. складати. склас-
ти цінў.

Ц'Ьнность _ коштовиість. вартість.
Цтанный _ коштовиий. вартиий. ціииь1й.
Цвпній _ ціпкий. ч іпкйй.
Ц'ізпочна _ Цепок.
Ц'йпь _ Цеп. ланшог. ретаг'. цепок. пасмо. стаг.
Ц'Ёпь гор _ пасмо гір.
Ц'Ьпь стр'влісоваи _ стрілецький цеп. роз-
стрільиа.

Ч
Чаемость _ сподівання і але. Олшданіе.
Чайник _ чайник. імбрик.
Чалнть _ причалити. причал1овати.
Чалма _ чалма. завивапо.
Чал _ причал.

Чан _ Чан. кадуо. (са-стёкла, __т 1111111111111) стоаи.
(невеликий) шаплак. переріс.

Чапран _ чапрак. чабрак.
Чапрачный _ чао(п)раков ий.
Чарна _ ч арка.
Часовни _ каплйца.
Часовой внутренній _ вщітовйй внутрішиий.
Наршый _ иадвіриий.
Почетный _ почесний.

Часовой _ вартовий.
Подчасон _ підвартовий.

Часовые одиночньіе и пар ныс _ вартові
поедиикові та парні.

Часовой у фр оита _ вартовйй фронтовйй.
Частнть _ чистити. учащати.
Частица _ частка. частйиа.
Часть1о _ почасти.
Частно _ 1) особо. осооио. окремо. иарізио'.

Е) приватно.
Частньтй _ 1) частковий. частиииий'. 2) при-
ватиий. осібиий.

Часто _ часто. почасту.
Частонл _ частокіл. паркан.
Частый _ 1) частйй; 2.) густий. расиий.
Част _ 1) частйиа. частка. часть. Е) частка.
їділ. пай; З) участок. часть (1111311111).

Час _ час. година.
Часы _ годинник. дзиґарі.
Частое _ частка.
Чахльтй _ худий. чахлий.
Чаштса _ маска. чашка.
Чайнаи чашка _ філі1каика.
В'ізсоваи ч. _ Шала. ваэкка.

Чаща _ гјлцииа. гущавина.
Чаще _ частіше.
Чаиніе _ сподіваииа.
Чаить _ сподів ат исл.
Чена _ чека. г1агвіздо к.
Чстсаиить _ виоивати. карбувати.
Чекан _ Штемп. штамп; келеп.
Челн _ човен. найти.
Чс-лсв'ізн _ чоловік. л1одйиа. ми. ч. л1оде.
Человґвчество _ 1) лъоде. льодство'. 2) лгод-
скість. лводаиість.

Чешость _ чел1ость. Щеле п.
Челидь _ слуги. челадь.
Чемодан _ чамайдаи. пакјгиок.
Чердан _ горіще. гора. вишка.
Чердачньтй _ горішиий.
Чередной _ черговйй.
Чер едовать си _ чергув ат иса.
Черед _ черга.
Черетсгйдещннн _ чер езсідельиик.
Черетчур _ надто. занадто. через міру.
Черенон _ колодки. колодочка.
Черепнца _ Черепица.

Центр _55_ Черешща

Центр _ цент. Центро. середок.
Церемоніальннй марш _ церемоиіальний
марш.

Церемонія _ церемоиіа.
Церковный _ Церковний.
Церковь _ церква. храм.
Цех _ цех.
Цилиндричсстсій _ вальшоватий. пів кастий.
Ціліидричиий.

Цилиндр _ вал. ціліидр.
Цитпсовьтй _ ціиовий. ціиковий.
Цншс _ ціиок. ціиь.
Циркуль _ Цариутш. розмір.
Цнртсульньтй _ цирклевий.
Цнрнулирньтй _ обіжиий. Ціркулариий'.
окружний.

Цнрт-сулир _ обіъкиик. окружних. Ціркулар.
Цистерна _ сістер.иа
Цнгадель_ Цітадела 11 1.1еІ Кргізпость.
Цнферблат- циферблат.
Цьтнга _ скорбут. гиилець.
Цьтновна _ рогоиса.
Цьтр1ольин1с _ Цильориик. голій. голар.
Ц'Ёвье _ ців іа.
Ц'йлесооор азность _ доцільність.
Ц'вль ататси _ Ціль атаки.
Ц'ізлнном _ цілком. зовсім.
Ц'Ёлин _ цілик.
Цізлнна _ цілииа. обліг.
Ц'ізлсстнссть _ суцільні.сть Цілокупиість.
Ціэілсстный _ су Цільиий. цілокјгпиий. Ціл-
ковйтий.

Ц'ізлссть _ Ціль. мета.
Ц'ізльность _ срцільиість. цілокупиість.
Ц'Ьльный- суцільний. Цілковйтий'. чистий.
Щирий.

Цізна _ 1) ціна. вартість; Е) вата.
Цтанить _ ціийти. оцінити. складати. склас-
ти цінў.

Ц'Ьнность _ коштовиість. вартість.
Цтанный _ коштовиий. вартиий. ціииь1й.
Цвпній _ ціпкий. ч іпкйй.
Ц'ізпочна _ Цепок.
Ц'йпь _ Цеп. ланшог. ретаг'. цепок. пасмо. стаг.
Ц'Ёпь гор _ пасмо гір.
Ц'Ьпь стр'влісоваи _ стрілецький цеп. роз-
стрільиа.

Ч
Чаемость _ сподівання і але. Олшданіе.
Чайник _ чайник. імбрик.
Чалнть _ причалити. причал1овати.
Чалма _ чалма. завивапо.
Чал _ причал.

Чан _ Чан. кадуо. (са-стёкла, __т 1111111111111) стоаи.
(невеликий) шаплак. переріс.

Чапран _ чапрак. чабрак.
Чапрачный _ чао(п)раков ий.
Чарна _ ч арка.
Часовни _ каплйца.
Часовой внутренній _ вщітовйй внутрішиий.
Наршый _ иадвіриий.
Почетный _ почесний.

Часовой _ вартовий.
Подчасон _ підвартовий.

Часовые одиночньіе и пар ныс _ вартові
поедиикові та парні.

Часовой у фр оита _ вартовйй фронтовйй.
Частнть _ чистити. учащати.
Частица _ частка. частйиа.
Часть1о _ почасти.
Частно _ 1) особо. осооио. окремо. иарізио'.

Е) приватно.
Частньтй _ 1) частковий. частиииий'. 2) при-
ватиий. осібиий.

Часто _ часто. почасту.
Частонл _ частокіл. паркан.
Частый _ 1) частйй; 2.) густий. расиий.
Част _ 1) частйиа. частка. часть. Е) частка.
їділ. пай; З) участок. часть (1111311111).

Час _ час. година.
Часы _ годинник. дзиґарі.
Частое _ частка.
Чахльтй _ худий. чахлий.
Чаштса _ маска. чашка.
Чайнаи чашка _ філі1каика.
В'ізсоваи ч. _ Шала. ваэкка.

Чаща _ гјлцииа. гущавина.
Чаще _ частіше.
Чаиніе _ сподіваииа.
Чаить _ сподів ат исл.
Чена _ чека. г1агвіздо к.
Чстсаиить _ виоивати. карбувати.
Чекан _ Штемп. штамп; келеп.
Челн _ човен. найти.
Чс-лсв'ізн _ чоловік. л1одйиа. ми. ч. л1оде.
Человґвчество _ 1) лъоде. льодство'. 2) лгод-
скість. лводаиість.

Чешость _ чел1ость. Щеле п.
Челидь _ слуги. челадь.
Чемодан _ чамайдаи. пакјгиок.
Чердан _ горіще. гора. вишка.
Чердачньтй _ горішиий.
Чередной _ черговйй.
Чер едовать си _ чергув ат иса.
Черед _ черга.
Черетсгйдещннн _ чер езсідельиик.
Черетчур _ надто. занадто. через міру.
Черенон _ колодки. колодочка.
Черепнца _ Черепица.

Центр _6§_ Черептща

Центр _ цент. центро. середок.
Церемоніалъннй марш _ церемоніальний
марш.

Церемонія _ церемонія.
Церковный _ Церковний.
Церковь _ церква. храм.
Цех _ Цех.
Цнлиндр нческій _ вальцюватнй. цівкастий.
ціліндрг'тчний.

Цнлнндр _ вал, ціліндр.
Цишсовый _ ціновий. Цінковий.
Цннк _ цінок. ціиь.
Цнркуль _ Царкуль. розмір.
Цнркульиый _ циркпёвий.
Циркулярный _ обіжний, ціркулярний'.
окружнай.

Циркуляр _ обіжннк. окружник. ціркулар.
Цистерна _ сісгерна.
Цитадель _ цітаделя і она. Кр'ізпость.
Цнферблат _ циферблят.
Цынга _ скорбут. гнилець.
Цыновка _ ротожа.
Цьтрюльник _ цнлїорннк. голій. толяр.
Ц'ввье _ ців 351.
Ц'Ьлесообр азность _ доцітъність.
Ц'Ьль атаки _ ціль атаки.
Ц'ізлнком _ цілком. зовсім.
Ц'Ьлик _ цілик.
Ц'Ізлина _ цілнна. обліт.
Ц'Ьлостность _ суцільність. Цілокупність.
Ц'Ьлостный _ суцільний. цілокјгпний. Ціл-
коватий.

Цазлость _ Ціль. мета.
Ц'йльность _ суцільність. Цілотојпність.
Ц'Ьльный- суцільний. Цілковт'ттнй'. частий.
Щйрнй.

Ц'Ьна _ 1) ціна. вартість; 2) вага.
Ціннгь - цінати. оцінити. складати. склас-
ти ціну.

Ц'Ьнность _ коштовність, вартість.
Цінньтй _ коштовиий. вартннй. Ціиный.
Цтѕпкій _ ціпкйй. чіпкйй.
Ц'ізпочка _ Цепок.
Ц'Ётп, _ Цеп. ланшог. ретят'. цепок. пасмо. стяг.
Цазпь ґор _ пасмо гір.
Ц'Ьпь стр'ізлковаи _ стрілецькнй цеп. роз-
стрільна.

Ч
Чаемость _ сподівання і див. Ожиданіе.
Чайник _ чайник. імбрик.
Чалнгь _ причалити. причапюваги.
Чалма _ чалма. завнвало.
Чал _ причал.

Чан _ чан. кадуб. (важкий, _т єтті-тина) стояв.
(невеликий) шаплак. переріз.

Чапрак _ чапрак¬ чабрак.
Чанрачньтй _ чаб(п)раковнй.
Чарка _ ч арка.
Часовня _ каплиця.
Часовой внутренній _ вартовйй внутрішний.
Наружный _ надвірннй.
Почетный _ почесний.

Часовой _ вартовйй.
Подчасок _ підвартовнй.

Часовые одинбчные н пар ные _ вартові
поєданкові та парні.

Часовой у фронта _ вартовт'тй фронтовйй.
Частнть _ частатн. учащати.
Частнца _ частка. частина.
Частью _ почасти.
Частно _ 1) особо, особно. окремо. иарізно'.

2) приватно.
Частный _ 1) частковий. частанннй'. 2) прн-
ватний. осібний.

Часто _ часто. почасту.
Частокл _ частокіл. паркан.
Частый _ 1) частий; 2) густт'тй. ряснай.
Част _ 1) частана, частка` часть; 2 частка.
уділ. пай'. З) участок. часть міста).

Час _ час. тодана.
Часы _ тоданннк. дзиґарі.
Частое _ частка.
Чахлый _ худай. чахлий.
Чашка _ маска. чашка.
Чайная чашка _ філіжанка.
В'ізсовая ч. _ шаля. важка.

Чаща _ гущина. гущавина.
Чаще _ частіше.
Чаяніе _ сподівання.
Чаять _ сподіватися.
Чека _ чека. загвіздо к.
Чеканить _ внбивати. карбувати.
Чекан _ штемп. штамп; келсп.
Челн _ човен. каток.
Челов'Ёк _ чоловік. людана` мн. ч. шоде.
Человаѕчество _ 1) шоде. людство; 2) шод-
скість. Іподяність.

Чешость _ челюсть. Щеле п.
Челядь _ слуги. челядь.
Чемодан _ чамайдаи. пакунок.
Чердак _ торіще. гора; вйшка.
Чердачный _ торішннй.
Чередной _ черговій.
Чер едовать ся _ чертув ат ися.
Чер ед _ черга.
Черетс'вдельник _ черезсідель ннк.
Черезчур - надто. занадто. через міру.
Черенок _ колодка` колодочка.
Черепица _ черепиця.



Черит--Шо _65_ Чутье

Чернило _ чорнило. атрамент.
Черннлъннцо _ каламорь. чорнильннци.
Черновин _ ч ернотка.
Черновой _ чорновий. ночорно написаний.
Черногоріи _ Чорногора.
Чернозем _ ч орнооем.
Чернорабочій _ чорноро б.
Черто _ пруг. пружин., риса. риска.
Чертенсннн _ рисоеник.
Чертенсньій _ рнсоений.
Чертеж _ рнсунок. рис.
Чертнгь _ рисуеати. черкити. кароуеоти.
Черточіса _ риска.
Черченіе _ рнсо(у )в онни.
Чесать _ чукатн. чесоти.
Чесотна _ короста.
Чествоеоиіе _ шануеанни. нового.
Чествовать _ Шонувотн. новаэкотн. честео-
вати. честити.

Честно _ честно.
Честность _ чесність.
Честный _ чесний. нраеднеий. нооонсннй.
Честолгооіе _ честолтооність. честолтоби-
вість. шаношобство.

Честь _ 1) Честь; І] повага. шина. ношоно.
Четверг _ четвер.
Четвертна _ че ортка.
Четвертной _ чеерткоеий.
Четверть _ 1) чотв ерть. че ерть'.

(зерна).
Четиій.-о _ чнткий. читко.
Четность _ читкість.
Четный _ ч ітний. наристий.
Чет- Чіт.
Четыреугольннн _ чотнр і(ьок)ьутник.
Четьтр екстор онній _чотиріоокнй. четверо-
бокнй.

Чехол _ чекол. чокол.
Чиннть. уЧнннтьгсн _ чинити. робити. тво-
рити. діитн. учинити.
Ночннить _ начннити. набиеити. наоити.
Вычиннть _ логодитн. полагодити. латити.

Чинно _ латиннн. погодження.
Чинность _ нристойність. норидність.
Чиновник _ уридоеець.
Чин _ 1) чин. ринґо; 2} стан. стать. оеанни;

З) чин. устие. норидок.
Чир ей _ чирко. чнрик.
Численно сть _ кількість. число.
Числнтель _ чисольник. числонннк.
Числнтьсн _ числитн.-си. лічитн. рокуеити.
Число _ число. лічоо.
Чистогон _ готові гроші. готівка. готоеик.
Чистнть _ чистити. оочищоти. оочистнти.
Чистка _ чистінни. чистки.
Чисто _ чисто. ченурно.

Е) Четверть

Чистонлотный _ чепурний. окийний.
Чистота _чистото. Чепурністьч окийніств
Читать _ ч нт от и.
Чнхардо_ довга лоео. корлаи.
Член_ член. (грошова.) громодиннн. (брига-

соєва) оротчик. (січ) січоеик.
Чошсн- чуоок.
Чреовьтчайно-нодто.оанодто.надаетгтойно.
Чр езвыЧнйность _ надовичийність.
Чр езвыЧнйннн охрана _ надзвичайно око-
рона

Чрезвычайный _ надзвичайний. страшен-
ний.

Чрезм'ізрно _ над міру. надмірно. беамір.
Через еерк.

Череомтізрность _ нодмір. надмірність.
Чрезмврньтй _ надмірний. оеомірний.
Чрез _ Через, нріз.
Чтеніе _ чнтоннн.
Чтец _ читоць.
Что-ли _ ооо-що. чн-що.
Что-нибудь - Що-нооудь. Щось. аби-Що.
Что-то _ щось.
Чтобы. Чтоб- Щоб. Щоби. аби. бодой.
Чувственный _ 1) чутлиенн Чутннй1 чув-
ний. чустеонннй. ЕїітілесннйЧ иокітлиеий.

Чувствнтельность _ чулість. доткливість.
уразливість.

Чувствнтельный _ 1) чулнй. чутливий. по-
чутливнй'. 2.) уроолиеий. доткпиеий. до-
шкутшний.

Чувство _ чутти. ночутти.
Чувствовнть _ чути. ночуеитн.-си. відчува-
ти. ночутн. оачутн.

Чутунный _ чавунннй. чаеуноеий.
Чутун _ чавун.
Чудесньтй.-о _ дивний. чудосний. чудовий.
чудово. чудосно.

Чудо _ диво. чудо.
Чунсан _ чунсинеиь. чуъкеник.
Чужбнно _ чуъкнно. чужа. сторона.
Чуотщатьсн _ Цуратнсн. укилитисн. сакатнси.
Чунсдьтй _ чуисий: ненрнчетний. нечричас-
ний.

Чузнестрннный _ ІІу'.›коаемннй. чунсосторон-
ній.

Чужой _ чужий. сторонній.
Чулнн _ комора. ків-ка.
Чулон _ нанчока.
Чума _ чума. мер оеици.
Чуроан _ нень. колодо. оцунок
Чутв'ій _ чуткий. чутливий. сторожкий.
Чутность _чут кість. чуйність. стороіккість.
Чуть _ ледве. лодеі. трокн.
Чугь-лн _ треки чи. либонь.
Чутье _ чутти. ночутти.

Черит--Шо _65_ Чутье

Чернило _ чорнило. атрамент.
Черннлъннцо _ каламорь. чорнильннци.
Черновин _ ч ернотка.
Черновой _ чорновий. ночорно написаний.
Черногоріи _ Чорногора.
Чернозем _ ч орнооем.
Чернорабочій _ чорноро б.
Черто _ пруг. пружин., риса. риска.
Чертенсннн _ рисоеник.
Чертенсньій _ рнсоений.
Чертеж _ рнсунок. рис.
Чертнгь _ рисуеати. черкити. кароуеоти.
Черточіса _ риска.
Черченіе _ рнсо(у )в онни.
Чесать _ чукатн. чесоти.
Чесотна _ короста.
Чествоеоиіе _ шануеанни. нового.
Чествовать _ Шонувотн. новаэкотн. честео-
вати. честити.

Честно _ честно.
Честность _ чесність.
Честный _ чесний. нраеднеий. нооонсннй.
Честолгооіе _ честолтооність. честолтоби-
вість. шаношобство.

Честь _ 1) Честь; І] повага. шина. ношоно.
Четверг _ четвер.
Четвертна _ че ортка.
Четвертной _ чеерткоеий.
Четверть _ 1) чотв ерть. че ерть'.

(зерна).
Четиій.-о _ чнткий. читко.
Четность _ читкість.
Четный _ ч ітний. наристий.
Чет- Чіт.
Четыреугольннн _ чотнр і(ьок)ьутник.
Четьтр екстор онній _чотиріоокнй. четверо-
бокнй.

Чехол _ чекол. чокол.
Чиннть. уЧнннтьгсн _ чинити. робити. тво-
рити. діитн. учинити.
Ночннить _ начннити. набиеити. наоити.
Вычиннть _ логодитн. полагодити. латити.

Чинно _ латиннн. погодження.
Чинность _ нристойність. норидність.
Чиновник _ уридоеець.
Чин _ 1) чин. ринґо; 2} стан. стать. оеанни;

З) чин. устие. норидок.
Чир ей _ чирко. чнрик.
Численно сть _ кількість. число.
Числнтель _ чисольник. числонннк.
Числнтьсн _ числитн.-си. лічитн. рокуеити.
Число _ число. лічоо.
Чистогон _ готові гроші. готівка. готоеик.
Чистнть _ чистити. оочищоти. оочистнти.
Чистка _ чистінни. чистки.
Чисто _ чисто. ченурно.

Е) Четверть

Чистонлотный _ чепурний. окийний.
Чистота _чистото. Чепурністьч окийніств
Читать _ ч нт от и.
Чнхардо_ довга лоео. корлаи.
Член_ член. (грошова.) громодиннн. (брига-

соєва) оротчик. (січ) січоеик.
Чошсн- чуоок.
Чреовьтчайно-нодто.оанодто.надаетгтойно.
Чр езвыЧнйность _ надовичийність.
Чр езвыЧнйннн охрана _ надзвичайно око-
рона

Чрезвычайный _ надзвичайний. страшен-
ний.

Чрезм'ізрно _ над міру. надмірно. беамір.
Через еерк.

Череомтізрность _ нодмір. надмірність.
Чрезмврньтй _ надмірний. оеомірний.
Чрез _ Через, нріз.
Чтеніе _ чнтоннн.
Чтец _ читоць.
Что-ли _ ооо-що. чн-що.
Что-нибудь - Що-нооудь. Щось. аби-Що.
Что-то _ щось.
Чтобы. Чтоб- Щоб. Щоби. аби. бодой.
Чувственный _ 1) чутлиенн Чутннй1 чув-
ний. чустеонннй. ЕїітілесннйЧ иокітлиеий.

Чувствнтельность _ чулість. доткливість.
уразливість.

Чувствнтельный _ 1) чулнй. чутливий. по-
чутливнй'. 2.) уроолиеий. доткпиеий. до-
шкутшний.

Чувство _ чутти. ночутти.
Чувствовнть _ чути. ночуеитн.-си. відчува-
ти. ночутн. оачутн.

Чутунный _ чавунннй. чаеуноеий.
Чутун _ чавун.
Чудесньтй.-о _ дивний. чудосний. чудовий.
чудово. чудосно.

Чудо _ диво. чудо.
Чунсан _ чунсинеиь. чуъкеник.
Чужбнно _ чуъкнно. чужа. сторона.
Чуотщатьсн _ Цуратнсн. укилитисн. сакатнси.
Чунсдьтй _ чуисий: ненрнчетний. нечричас-
ний.

Чузнестрннный _ ІІу'.›коаемннй. чунсосторон-
ній.

Чужой _ чужий. сторонній.
Чулнн _ комора. ків-ка.
Чулон _ нанчока.
Чума _ чума. мер оеици.
Чуроан _ нень. колодо. оцунок
Чутв'ій _ чуткий. чутливий. сторожкий.
Чутность _чут кість. чуйність. стороіккість.
Чуть _ ледве. лодеі. трокн.
Чугь-лн _ треки чи. либонь.
Чутье _ чутти. ночутти.

Черш-Шо _66_ Чутье

Чернило _ ч орнило. атрамеит.
Чернилъница _ каламарь. чорнильниця.
Черновик _ чернетка.
Черновой _ чорновий. иачорио написаний.
Черноґорін _ Чорногора.
Чернозем _ чорнозем.
Чернорабочій _ чориороб.
Черта _ пруг. пружка. риса. риска.
Чертежиик _ рнсовиик.
Чертежный _ рисовний.
Чертеэк _ рисунок. рис.
Чертить _ рисувати. черкати. карбувати.
Черточка _ риска.
Чер-1еніе _ рисо(у)в аиня.
Чесать _ чухати. чесати.
Чесотка _ короста.
Чествованіе _ шануваиия. повага.
Чествовать _ шанувати. поважати. чество-
вати. чесгити.

Честно _ чёстно.
Честиость _ чесність.
Честный _ чёсиий. правдавий. побожний.
Честолюбіе _ честошобність. честолюби-
вість. шаношобство.

Честь _ 1) честь; 2) повага. шана. пошана.
Четверг _ четвёр.
Четвертка _ чв ертка.
Четвертной _ чвертковнй.
Четверть _ 1) четв ерть, чв орть'. 2) четверть

(зерна).
Четкій,-о _ читкий. читко.
Четкость _ читкість.
Четный _ чітинй. паристий.
Чет _ чіт.
Четыреуголъник _ чотнрі(ьох)кутник.
Четырехстор онш'й _чотир1оокии четверо-
бокий.

Чехол _ чехол. чахол.
Чиннть. учинить-ся _ чинити. робити. тво-
рити. діяти. учниити.
Начинать _ начииати. набнвати. набити.
Вычинтггь _ лагодити. полагодити. латати.

Чиика _ латаиия. лагоджения.
Чиниость _ пристойність. порадність.
Чиновник _ урядовець.
Чин _ 1) чин. ранґа'. 2) стан. стать. звання;

З) чин. устав. порадок
Чир ей _ чирка. чирак.
Численно сть _ кількість. число.
Числитель _ чисельник. численник.
Числиться _ числити.-ся. лічити. рахувати.
Число _ число. Лічб а.
Чистоґан _ готові гроші. готівка. готовик.
Чистить _ чистити. обчищати. обчистити.
Чистка _ чистіиия. чистка.
Чисто _ чисто. чепурно.

Чистоплотный _ чепурний. охайнни.
Чистота -чистотад чепуриість. охайиість.
Читать _ читати.
Чихарда- довга поза харлаз'т.
Член _ член (толшоы) громадянин (61.ј „111-
степ) оратчик. (січ) січовик.

Чолка _ чубок.
Чрезвычайно_иадто. занадто. надзвш1айно.
Чр езвьтчайность _ иадзвичайність.
Чр езвычайная охрана _ иадзвичайиа охо-
рона

Чрезвычайный _ надзвичайний. страшен-
ний.

Чрезм'ізрно _ над міру. надмірно. безмір.
чорез верх.

Черезмгізрность _ надмір. иадмірність.
Чрезм'ізр ный _ надмірний. безмірний.
Чрез _ через. кріз.
Чтеиіе _ читання.
Чтец _ читець.
Что-ли _ або-що. чи-Що.
Что-нибудь _ Що-небудь. Щось, аби-Що.
Что-то _ Щось.
Чтобы. чтоб _ Щоб. щоби. аби. бодай.
Чувственный _ 1) чутливий чутний. чув-
ний. чуствёииий; 2)тілесний. похітливий.

Чувствительиость _ чулість. дотштавість.
уразливість.

Чувствительньтй _ 1) чулий. чутливий. по-
чутлавий'. 2) уразлавий. доткпивий. до-
шкулъний.

Чувство _ чутта. почуття.
Чувствовать _ чути. почувати.-ся. відчува-
ти. почути. зачути.

Чутунный _ чавуниий. чавуновнй.
Чутун _ чавун.
Чудесиый.-о _ дивний. чудесиий. чудовий.
чудово. чудесно.

Чудо _ шёшо. чудо.
Чужак_ чужинець. чуженик.
Чужбииа _ чужина чужа. сторона.
Чуждатьси_ цуратися.ухилатнся.сахатися.
Чуждый _ чужий; иепричетиий. иечричас-
ний.

Чужестраниый _ чужоземний. чужосторон-
ній.

Чужой _ чужий. сторониій.
Чулан _ комора. хижа.
Чулок _ паичоха.
Чума _ чума. моровиця.
Чурбан- пенъ. колода. оцупок
Чугкій _ чуткии. чутливий. сторожкий.
Чугкость_чуткість. чуйиість. сторожкість.
Чугь- ледве. ледві. трохи.
Чуть-ли _ троха чи. либонь.
Чугье _ чуттѕ'т. почутта.



Чучеле _ Шпнфовать

Чгіело _ опјгдало. етрахопј'д.
Чушна _ аш'твох. ввшнвон (ангел ще чавуну).
ЧїШнн _ нобурн (на шел-гол при сваха).
Чунть- Чўтъь учуе атн_ зачутн.
Ч'Ём- нон. од. від. над. ннм. ан.

Ш
Шаблон _ граната мадла_ Шаблон.
Шатать _ етјгнатн, ступнўтн.
Шагем'ар _ хрономір.
Шаг _ ступень наступ, крон.
Шайба _ Шайба.
Шайна _ 1] аатага_ банда. зграя. Шайха'.

2) рад-нна
Шалаш _ вїрінь, халабуда.
Шалнть _ пуетуватн. овавіішнтн¬ дурітн.
Шалнер _ вавіена.
Шалоетъ _ пустата_ нуптпванна¬ ШапоШі.
Шальней _ Шаленнй. навіеннй. наві'.вг.еннт`-'1¬
нееамоватнй.

Шалать -щрітн Шалітн_ шаленітн_ навіенітн.
Шанец _ Шанець. охіп.
Шанцевьтй инструмент _ Шанцевнй стру-
мент.

Шапна _ Шапка.. (смажена, дастрпеерхп)
Шлнн, (гшесл'гана) матерна_ (а наушника-
мл) малахай. (піддати а висока) кјгчма.
(пе-еще) бараа. (сд-*канат Шоломах.

Шаночннк _ Шаннарь. Шаповал.
Шароварн _ Штанн. Шараварн.
Шарахнутьен _ хннутнеа. метнјгтнен. Шарах-
нутнеа.

Шарнть- Шарнтгь нвШпорнтн.
Шарннр_ (а пвар ат) петннн.
Шаревндннй- ьулаетнїь вїлтов атна, епўн-
лнй_ гашлнннй.

Шароной _ ь'улаетнй.
Шарф _ Шарф. Шалів..
Шар _ Шар¬ хана. (схханнгёа) баньна.
Шатать_-ен - 1) хнтатн. нолнхатн¬ холнватн.
внхатн'. 2) хнтатнеа¬ точіёпґнеа¬ поточнтнеа.

Шатер ный _ Шатровнй. наметннй.
Шатер _ наме'т¬ Шатра. шатер.
Шатній__-е _ хатннйго. хнбвнйго. хнетвнй.

-о'. нееталнй. непевннй.
Шатнееть _ катвість.
Шахматный _ Шаховнй.
Шахматные нельн _ Шахове вілла.
Шахматн _ Шахн.
Шахта _ Шахта.
Шахтер- Шахтарь.
Шашна- 1)дама_ дамна; Е)Шаола чернеоьна.
Шнабра_ памела.
Швальнн- Шеальна.

Шнед _ Швед, Шведнн.
Шнейный _ Швацьхнй.
Швецін _ Шведчнна.
Шнор ень _ Шварінь. Шнворінь.
Шнырком _ навхнда. навннднча.
Шнырнтъ _ Шнурлатн¬ вертатн¬ Шпурнїтн.
Шенеленіе _ ворј'Шіннн.
Шевелттть ген _ ворјгШнґтн. -еа. перушатъь

-еа_ рухатн. -еа_ ееруанўтш -.са
Шенр он _ талун. нашаьна_ шееран.
Шейна _ Шнйва.
Шелевна _ Шальовна.
Шелест'Ёть _ Шелеетітн. Шамотітн.
Шелеет _ Шелест. Шелеетіннн¬ Шавіотна.
Шелконый _ Шоваовнй.
Шегш: _ Шова.
Шелјота _ лушпайна луШпнна, луна
Шеннель _ Шеннель.
Шепот _ Шепіт. Шепіт.
Шентало _ Шептїан.
Шер енга _ лава¬ рад. Шерета¬ Шерег.
Шер енговый _ Шеретовнй. радовнй.
Шеотнутолъннн _ шестннўтннн.
Шеотовой _ тнчаовт'тй, тестовнй.
Шеетопер _ пернач. пірнач.
Шеет _ жердана. віха, тачка тнчана.
Шен _ Шна. [ходах шасі-пана) гамалнв.
Шнбній_ Швнданй. нрудніай.
Шнбно- Швндхо. прудхо. хутко.
Шноноеть- Шандніеть_ прјгдніеть. хутхіеть.
Шнло_ Шнло.
Шнлообр азный _ Шнлуватнй.
Шнна _ Шана.
Шннель _ Шннела.
Шнпонатьтй _ ношачнй. Шпнхуватнй.
Шнн _ 1] шпальна нелп'эчна; З) так. Шнп.
Шнн*із:ть _ шнпітн_ снчатн.
Шнрнна _ Шнрнна. Шнрота., Шнрочнна. Шн-
роніетв.

Шнрнното _ аавШнрШвн. навШнрШхза.
Шнрпннй _ Шнрахнй.
Шнренеплечій _ плечаетнй.
Шнрета _ Шнровіеть.
Шнрнть _ Шнратн. нруасатн.
Шнфр _ тайне пнеьмо. тайнопне. шифр.
Шншна _ Шншха, [на шин) гјгла. (написана)
бірна.

Шнаф _ Шафа¬ (на нападу) мненнн, ејгдннн.
Шннал _ хурт овнїна, Шавтііра.
Школа _ Шхола.
Шлагбаум _ рогатаа¬ аоловорот.
Шлан _ на; Желнца.
Шлем _ Шелам, ШнШан.
Шлен _ Шлейна.
Шлнфонать _ Шліфоватн¬ ноліруватн¬ ло-
Шнтн.

Чучеле _ Шпнфовать

Чгіело _ опјгдало. етрахопј'д.
Чушна _ аш'твох. ввшнвон (ангел ще чавуну).
ЧїШнн _ нобурн (на шел-гол при сваха).
Чунть- Чўтъь учуе атн_ зачутн.
Ч'Ём- нон. од. від. над. ннм. ан.

Ш
Шаблон _ граната мадла_ Шаблон.
Шатать _ етјгнатн, ступнўтн.
Шагем'ар _ хрономір.
Шаг _ ступень наступ, крон.
Шайба _ Шайба.
Шайна _ 1] аатага_ банда. зграя. Шайха'.

2) рад-нна
Шалаш _ вїрінь, халабуда.
Шалнть _ пуетуватн. овавіішнтн¬ дурітн.
Шалнер _ вавіена.
Шалоетъ _ пустата_ нуптпванна¬ ШапоШі.
Шальней _ Шаленнй. навіеннй. наві'.вг.еннт`-'1¬
нееамоватнй.

Шалать -щрітн Шалітн_ шаленітн_ навіенітн.
Шанец _ Шанець. охіп.
Шанцевьтй инструмент _ Шанцевнй стру-
мент.

Шапна _ Шапка.. (смажена, дастрпеерхп)
Шлнн, (гшесл'гана) матерна_ (а наушника-
мл) малахай. (піддати а висока) кјгчма.
(пе-еще) бараа. (сд-*канат Шоломах.

Шаночннк _ Шаннарь. Шаповал.
Шароварн _ Штанн. Шараварн.
Шарахнутьен _ хннутнеа. метнјгтнен. Шарах-
нутнеа.

Шарнть- Шарнтгь нвШпорнтн.
Шарннр_ (а пвар ат) петннн.
Шаревндннй- ьулаетнїь вїлтов атна, епўн-
лнй_ гашлнннй.

Шароной _ ь'улаетнй.
Шарф _ Шарф. Шалів..
Шар _ Шар¬ хана. (схханнгёа) баньна.
Шатать_-ен - 1) хнтатн. нолнхатн¬ холнватн.
внхатн'. 2) хнтатнеа¬ точіёпґнеа¬ поточнтнеа.

Шатер ный _ Шатровнй. наметннй.
Шатер _ наме'т¬ Шатра. шатер.
Шатній__-е _ хатннйго. хнбвнйго. хнетвнй.

-о'. нееталнй. непевннй.
Шатнееть _ катвість.
Шахматный _ Шаховнй.
Шахматные нельн _ Шахове вілла.
Шахматн _ Шахн.
Шахта _ Шахта.
Шахтер- Шахтарь.
Шашна- 1)дама_ дамна; Е)Шаола чернеоьна.
Шнабра_ памела.
Швальнн- Шеальна.

Шнед _ Швед, Шведнн.
Шнейный _ Швацьхнй.
Швецін _ Шведчнна.
Шнор ень _ Шварінь. Шнворінь.
Шнырком _ навхнда. навннднча.
Шнырнтъ _ Шнурлатн¬ вертатн¬ Шпурнїтн.
Шенеленіе _ ворј'Шіннн.
Шевелттть ген _ ворјгШнґтн. -еа. перушатъь

-еа_ рухатн. -еа_ ееруанўтш -.са
Шенр он _ талун. нашаьна_ шееран.
Шейна _ Шнйва.
Шелевна _ Шальовна.
Шелест'Ёть _ Шелеетітн. Шамотітн.
Шелеет _ Шелест. Шелеетіннн¬ Шавіотна.
Шелконый _ Шоваовнй.
Шегш: _ Шова.
Шелјота _ лушпайна луШпнна, луна
Шеннель _ Шеннель.
Шепот _ Шепіт. Шепіт.
Шентало _ Шептїан.
Шер енга _ лава¬ рад. Шерета¬ Шерег.
Шер енговый _ Шеретовнй. радовнй.
Шеотнутолъннн _ шестннўтннн.
Шеотовой _ тнчаовт'тй, тестовнй.
Шеетопер _ пернач. пірнач.
Шеет _ жердана. віха, тачка тнчана.
Шен _ Шна. [ходах шасі-пана) гамалнв.
Шнбній_ Швнданй. нрудніай.
Шнбно- Швндхо. прудхо. хутко.
Шноноеть- Шандніеть_ прјгдніеть. хутхіеть.
Шнло_ Шнло.
Шнлообр азный _ Шнлуватнй.
Шнна _ Шана.
Шннель _ Шннела.
Шнпонатьтй _ ношачнй. Шпнхуватнй.
Шнн _ 1] шпальна нелп'эчна; З) так. Шнп.
Шнн*із:ть _ шнпітн_ снчатн.
Шнрнна _ Шнрнна. Шнрота., Шнрочнна. Шн-
роніетв.

Шнрнното _ аавШнрШвн. навШнрШхза.
Шнрпннй _ Шнрахнй.
Шнренеплечій _ плечаетнй.
Шнрета _ Шнровіеть.
Шнрнть _ Шнратн. нруасатн.
Шнфр _ тайне пнеьмо. тайнопне. шифр.
Шншна _ Шншха, [на шин) гјгла. (написана)
бірна.

Шнаф _ Шафа¬ (на нападу) мненнн, ејгдннн.
Шннал _ хурт овнїна, Шавтііра.
Школа _ Шхола.
Шлагбаум _ рогатаа¬ аоловорот.
Шлан _ на; Желнца.
Шлем _ Шелам, ШнШан.
Шлен _ Шлейна.
Шлнфонать _ Шліфоватн¬ ноліруватн¬ ло-
Шнтн.

Чучело _67_ Шлифовать

Чучело _ опудапо. страхопуд.
Чушка _ зш'ївок. виливок (ошсва чи 1шє__1-'н__ъ').
Чушкн _ кобури (на гзгсэ-г-гом при адм).
Чуять _ чути. учуватн. зачутн.
Ч'Ём _ ніж. од. від. над. чим. як.

Ш
Шаблон _ зразок, модла. шаблон.
Шагать _ ступатн. ступнути.
Шагом'Ёр _ крокомір.
Шаг _ ступень. поступ, крок.
Шайба _ шайба.
Шайка _ 1) ватага. банда. зграя. шайка;

2) ряжка
Шалаш _ курінь. хапабуда`
Шалить _ пустуватн. сваволнти. Дуріти.
Шалнер _ завіска.
Шалость _ пустота. пустовання. шалощі.
Шальной _ шалений. навіснт'тй. навіжённй.
несамоватий.

ШаїгЁтъ _дуріти.шаліти. шапеніти. навіснітн.
Шанец _ шанець. окіп.
Шанцевый инструмент _ шанцевий стру-
мёнт.

Шапка _ шапка. (триває, востроверха)
шлак. (і'ювстяна.) маґёр ка. (з Наъ'шнмка-
мл.) мапахай. (ар-'фшта й висока) кучма.
(Овеча) бирка. (огкняна) шоломок.

Шапочитпс _ шапкарь. шаповал.
Шаровари _ штаий. шараварн.
Шарахнуться _ кітнутнся. метнутися. шарах-
иутися.

Шарить _ шарнти, нишпорити.
Шарнир _ (в озерах) пётннк.
Шаровидний _ куластий. кулюватай. опук-
лий. галшииий.

Шаровой _ куластий.
Шарф _ шарф. шалік.
Шар _ шар. юјля. (саланшій) банька.
ШататЬ,-ся _ 1) хитат н. колихати. колнв ати.
внхати; 2) хнтатися. точт'ттися. поточитися.

Шатер ный _ шатров ий. намётний.
Шатер _ намёт. шатро. шатор.
Шаткій,-о _ хаткийго. хйбкайго. хисткай.

-о'. несталий. неповний.
Шаткость _ хт'тт кість.
Шакматиый _ шаховий.
Шахматные колья _ шахове кілля.
Шахмати _ шахн.
Шахта _ шахта.
Шахтер _ шахтарь.
Шашка _ 1) дама. дамка; 2) Шабля черкёська
Швабра _ помело.
Швальнн _ швальня.

Швед _ швед. Шведин.
Швейный _ швацький.
Швеція _ Шве'дчина.
Швор ень _ шворінь. шкворінь.
Швырком _ навкида. навкндяча.
Швырять _ шпурлати. вергати. шпурнути.
Шевеленіе _ вору'шіння.
Шевелить,-ся _ ворушатнгся. порушати.

-ся. рухатигся. ворухнутнгся.
Шевр он _ галун. нашітвка. шеврон.
Шейка _ шайка.
Шелевка _ шальовка.
Шелест'Ьть _ шелестіти, шамотіти.
Шелест _ шёлест. шелестіння. шамотнѕі.
Шешсовый _ шовковнй.
Шелк _ шов к.
Шелуха _ лушпайка. лушпана. лупа.
Шеикелъ _ шёнкель.
Шепот _ шепіт. шопіт.
Шептало _ шептун.
Шер енґа _ лава. ряд. шерота. шерег.
Шер енговый _ шереговнй. рядовай`
Шестиуґольник _ шестнщїтннк.
Шестовой _ тичковітй. тестовай.
Шестопер _ пернач, пірнач.
Шест _ жердт'тна. віха. тїгтка. тичтз'тна.
Шея _ шая. (задня шспшна) гамалак.
Шибкій _ швидкай. прудкай.
Шибко _ швадко. прудко, хутко.
Шибкость _швидкість. прудкість. Хуткість.
Шило _ шт'тло.
Шнлообр азный _ шапуватнй.
Шииа _ шина.
Шинель _ шинеля.
Шиповатый _ кошочий. шпнкуватий.
Шип _ 1) шпт'їлька. кошочка; 2) так. шип.
Шип'Ізть _ шнпіти. снчатн.
Ширииа _ ширина. широта. широчина. шн-
рокість.

Шириною _ гзавширшки. навштїршкіт.
Широкий _ широкий.
Широкоплечій _ плечастнй.
Широта _ широкість`
Ширять _ ширатн. кружати.
Шифр _ тайне письмо. тайнопнс. шифр.
Шишка _ шишка, (на тєж) гуля. (соснова)
бірка.

Шкаф _ шафа. (на посту) масннк. судник.
Шквал _ Хуртоваиа. шкваря.
Школа _ школа.
Шлагбаум _ рогат ка. коловорот.
Шлак _ жужелиця.
Шлем _ шелом. шишак.
Шлея _ шлёйка.
Шлифовать _ шліфовати. полірувати. ло-
Щити.



Шлюз _68_ Щупало

Шлюз _ бпует. заставка, епует. етін.
Шшоее _ Шлюе.
Шлнпа _ брнльъ (нееетанаа) крееана.
Шлипка _ гелбн на.
Шлнтьен _ велечитиеа. тинатнен.
Шнипер _ пущадпе.
Шиурок _ Шнурбн. (корта-зала) повороаиа,

(ааоаешай 1. неаееѕшї) мотуа. мотуаби. (е
гаи-панда) очнур.

Шнур _ Шнур.
Шоп _ шов.
Шомпол _ наббичнн. драч.
Шомпольнаи муфта _ Драчбва муфта.
Шомпольнаи шпилька _драчбнашпипьна.
Шорник _ лнмарь. Шбрннн.
Шорничеетио _ лимаретве.
Заниматьеи Ш-иом _ лнмарюнатн.

Шорннчеекій _ лимареьнни.
Шериьтй _ шороенй.
Шерон _ Шеронт Шаметна.
Шери _ шори.
Шоеее _ Шеее, брун¬ брунбеанни шлаи.
Шпата _ Шпада.
Шпадель _ Шпаґла.
Шпиц _ Шпнль. етрімлан'. (собаааа) шпіц.
Шпилька _ Шпилька.
Шпіенить _ Шпнґуеатн.
Шпіеиетне _ Шпнґунетне. вигладнн.
Шпіеи _ Шпнг. Шпнгун, енніден.
Шпора _ еетрбга.
Шпприть _ етненати. етненутн. ндарнтн
еетрбгамн.

Шпринцопка _ приенавна. цинан на.
ШрамньІй _ Шрамбнни.
Шрам _ Шрам, рубець¬ блиена.
Шрапнепь _ Шрапнела.
Шрифт _ друк. черенни, Шрифт.
Штабной _ Штаббнни.
Штаб _ Штаб'¬ генеральна. старшина.
Штаб і обер офицер _ Штаб і ебер-етаршн-

на.
Шталмейетер _ ненїпбшни.
Штандарт _ нерегеа. (аташе аоааг) прапер.
Штанина _ шолбшаЧ аолоша.
Штаны _ Штани.
Штатин _ незелець.
Штатный _ 1) ранґенни, Штатнни; З) рее-
етреени. лейетрбени.

Штемплепать _ Штемпеватн, Штампуеатн.
Штемпель _ штамп.
Штемпельный _ Штемппьбени.
Штиблетьт _ ббтннн.
Штиль _ безвітра.
Штифт _ цн*аШен. геіадои.
Шторм _ хуртбвина. бураанина.
Штоф _ Штеп.

Штрафоиать _ Штрафуватн.
Штраф _ цена. Штрап.
Штриїенать _ Штрнхуе атн.
Штриконка _ Штрнхув анна.
Штрил _ штрих. риса.
Штука _ Штукач (плащ-ана) еуаіи.
Штурмоиать _ Штурмуватн. Дебунатн при-
етупем.

Штурм _ штурм, напад. приетуп.
Штьшпней иомутша _ баґнетенни немутець.
ШтьІк _ баґнет. Штнн.
Шуба _ кожух.
Шумныйго _ гучний. гучна. бучінииге. Шум-
нии. Шумне.

Шум _ шумт тамір. Шарнарен.
ШупгЬть _ Шумітн. галаеун атн.
Шутка _ Шутка, жарт.

Щ
Щадить _ 1)штати; З) щадитн. ещажатн.
Щебень _ гращ. груз. рум.
Щебнем набивать _ 1) грузитн, груеееатн;

Е) жеретва. рннь.
Щеиа _ шока.
Щеколда _ нламна. платна. защіпна.
Щеиетаиіе _ лбенет.
Щеиетать _ леенетатн.
Щекотлипоеть _ 1) лоокотливіеть; Е] драж-
лиеіеть. детнливіеть.

Щелканіе _ лаенанна. цбнанна. клацання.
Щешаать _ цбнатн. цбннутн. нлацатн.
Щешеун _ плнгун. ценетун.
Щеша _ лаоь1 цен. кланч луоь.
Щелок _ Щблен. лут.
Щелечь _ лугов а. еіль.
Щель _Щілнна. щелнна¬ Шпара¬ Шналубнна.
Щепка _ тріена. еніпна. енална.
Щепеть _ 1) пучка; З) Щіпиаъ Щупна. (тю-
тгоау) пенитн.

Щербина _ 1 реенблнна. Шналубнна (е бе-
рееє): Е) Щерба¬ щербина.

Щербатьти _ щербатни, Шербань.
Щетина _ Щетина. Шітина.
Щетиа _ 1}Шітна. (бла малыш) йорааии; Е) (а
аеаеа) мична.

Щи _ напуенан. борщ.
Щиколотка _ Шинелетен.
Щипцы _ Щипці. Шипчннн. (у аееаще) нлі-
щі. ипіщатна. (дна задаче-до арешт) брат-
на. (елюеаргїеш) обценьнн.

Щитиый. Щитоиой _ Щнтевии.
Щитообрааный _ щнтениднии.
Щит _ Щит. Щитои.
Щупало _ мацун.

Шлюз _68_ Щупало

Шлюз _ бпует. заставка, епует. етін.
Шшоее _ Шлюе.
Шлнпа _ брнльъ (нееетанаа) крееана.
Шлипка _ гелбн на.
Шлнтьен _ велечитиеа. тинатнен.
Шнипер _ пущадпе.
Шиурок _ Шнурбн. (корта-зала) повороаиа,

(ааоаешай 1. неаееѕшї) мотуа. мотуаби. (е
гаи-панда) очнур.

Шнур _ Шнур.
Шоп _ шов.
Шомпол _ наббичнн. драч.
Шомпольнаи муфта _ Драчбва муфта.
Шомпольнаи шпилька _драчбнашпипьна.
Шорник _ лнмарь. Шбрннн.
Шорничеетио _ лимаретве.
Заниматьеи Ш-иом _ лнмарюнатн.

Шорннчеекій _ лимареьнни.
Шериьтй _ шороенй.
Шерон _ Шеронт Шаметна.
Шери _ шори.
Шоеее _ Шеее, брун¬ брунбеанни шлаи.
Шпата _ Шпада.
Шпадель _ Шпаґла.
Шпиц _ Шпнль. етрімлан'. (собаааа) шпіц.
Шпилька _ Шпилька.
Шпіенить _ Шпнґуеатн.
Шпіеиетне _ Шпнґунетне. вигладнн.
Шпіеи _ Шпнг. Шпнгун, енніден.
Шпора _ еетрбга.
Шпприть _ етненати. етненутн. ндарнтн
еетрбгамн.

Шпринцопка _ приенавна. цинан на.
ШрамньІй _ Шрамбнни.
Шрам _ Шрам, рубець¬ блиена.
Шрапнепь _ Шрапнела.
Шрифт _ друк. черенни, Шрифт.
Штабной _ Штаббнни.
Штаб _ Штаб'¬ генеральна. старшина.
Штаб і обер офицер _ Штаб і ебер-етаршн-

на.
Шталмейетер _ ненїпбшни.
Штандарт _ нерегеа. (аташе аоааг) прапер.
Штанина _ шолбшаЧ аолоша.
Штаны _ Штани.
Штатин _ незелець.
Штатный _ 1) ранґенни, Штатнни; З) рее-
етреени. лейетрбени.

Штемплепать _ Штемпеватн, Штампуеатн.
Штемпель _ штамп.
Штемпельный _ Штемппьбени.
Штиблетьт _ ббтннн.
Штиль _ безвітра.
Штифт _ цн*аШен. геіадои.
Шторм _ хуртбвина. бураанина.
Штоф _ Штеп.

Штрафоиать _ Штрафуватн.
Штраф _ цена. Штрап.
Штриїенать _ Штрнхуе атн.
Штриконка _ Штрнхув анна.
Штрил _ штрих. риса.
Штука _ Штукач (плащ-ана) еуаіи.
Штурмоиать _ Штурмуватн. Дебунатн при-
етупем.

Штурм _ штурм, напад. приетуп.
Штьшпней иомутша _ баґнетенни немутець.
ШтьІк _ баґнет. Штнн.
Шуба _ кожух.
Шумныйго _ гучний. гучна. бучінииге. Шум-
нии. Шумне.

Шум _ шумт тамір. Шарнарен.
ШупгЬть _ Шумітн. галаеун атн.
Шутка _ Шутка, жарт.

Щ
Щадить _ 1)штати; З) щадитн. ещажатн.
Щебень _ гращ. груз. рум.
Щебнем набивать _ 1) грузитн, груеееатн;

Е) жеретва. рннь.
Щеиа _ шока.
Щеколда _ нламна. платна. защіпна.
Щеиетаиіе _ лбенет.
Щеиетать _ леенетатн.
Щекотлипоеть _ 1) лоокотливіеть; Е] драж-
лиеіеть. детнливіеть.

Щелканіе _ лаенанна. цбнанна. клацання.
Щешаать _ цбнатн. цбннутн. нлацатн.
Щешеун _ плнгун. ценетун.
Щеша _ лаоь1 цен. кланч луоь.
Щелок _ Щблен. лут.
Щелечь _ лугов а. еіль.
Щель _Щілнна. щелнна¬ Шпара¬ Шналубнна.
Щепка _ тріена. еніпна. енална.
Щепеть _ 1) пучка; З) Щіпиаъ Щупна. (тю-
тгоау) пенитн.

Щербина _ 1 реенблнна. Шналубнна (е бе-
рееє): Е) Щерба¬ щербина.

Щербатьти _ щербатни, Шербань.
Щетина _ Щетина. Шітина.
Щетиа _ 1}Шітна. (бла малыш) йорааии; Е) (а
аеаеа) мична.

Щи _ напуенан. борщ.
Щиколотка _ Шинелетен.
Щипцы _ Щипці. Шипчннн. (у аееаще) нлі-
щі. ипіщатна. (дна задаче-до арешт) брат-
на. (елюеаргїеш) обценьнн.

Щитиый. Щитоиой _ Щнтевии.
Щитообрааный _ щнтениднии.
Щит _ Щит. Щитои.
Щупало _ мацун.

Шлюз _68_ Щуттало

Шлюз _ бпуст, Заставна¬ спуст. стік.
Шлюсс _ шлюс.
Шляпа _ брнль, (повод-штаті) кресаия.
Шляпка _ голс'звка.
Шляться _ волочтє'ттнся. тинатнся.
Шнипер _ пущадпо.
Шнурок _ шнурак¬ (короткий) поворазка,

(гг-товстий т. недовѕнй) матуз. мотузбк. (в
іти-ланок) очкур.

Шнур _ шнур.
Шов _ шов.
Шомпол _ набайчнк, драч.
Шомпольная муфта _ драчава муфта.
Шомполъная шпилька _драчбвашпїтлька.
Шорник _ лнмарь, шарннк.
Шориичество _ лнмарство.
Занимать ся ш-вом _ лимарювати.

Шориическій _ лнмарськнй.
Шориый _ шорбвнй.
Шорох _ шерох, шамотня.
Шори _ шари.
Шоссе _ шосе. брук¬ брукбваннй шлях.
Шпага _ шпада.
Шпадель _ шпаґля.
Шпиц _ шпнль` стрімлак; (собачка) шпіц.
Шпилька _ шптїтъка.
Шпіоиить _ шпнґуватн.
Шпіоиство _ шпигунства, ваглядкн.
Шпіои _ шпиг. шпигун, вивідач.
Шпора _ острага.
Шпор ить _ стнскатн` стиснути, вдарнтн
острбгамн.

Шпринцовка _ праскавка. Цтёткав ка.
Шрамный _ шрамбвий.
Шрам _ шрам. рубець` бтш'зна.
Шрапиель _ шрапнеля.
Шрифт _ друк. черенкт'т¬ шрифт.
Штабиой _ штаббвнй.
Штаб _ штаб; генеральна старшйна.
Штабі обер офицер _ штаб і обер-старши-

на.
Шталмейстер _ кошіэшнй.
Штаидарт _ корогва, (кгнносо полку) прапор.
Штаиииа _ нолаша¬ холбша.
Штаиьт _ шташ'і.
Штатив _ козёлець.
Штатньтй _ 1) ранґбвий. штатний; 2) реє-
стрОвнй. лейстравнй.

Штемплевать _ штемповатн. штампувати.
Штемпель _ штамп.
Штемпельный - штемпльбвнй.
Штиблеты _ ббтнкн.
Штиль _ безвітря.
Штифт _ цв `яшок, гвіздбк.
Шторм _ хуртбвт'тна. бурханйна.
Штоф _ штоп.

Штрафовать _ штрафувати.
Штраф _ пеня. штрап.
Штриховать _ штрнхув атн.
Штриховка _ штрнхув ання.
Штрих _ штрих. рйса.
Штука _ штука¬ (тюяъотна) сувій.
Штурмовать _ Штурмуватн. добуватн пра-
ступом.

Штурм _ штурм. напад. праступ.
Штыковой хомутик _ баґнетовий хемутёць.
Штык _ баґнет. штнк.
Шуба _ кежух.
Шумный,-о _ гучшг'тй, Іучно, бучш'тйго, шум-

нт'тй, шумно.
Шум _ шум` гамір. шарварок.
Шум'ізть _ шумітн. галасуватн.
Шутка _ шутка` жарт.

Щ
Щаднть _ 1) вщтувата; 2) щадт'ттн. ощажати.
Щебень _ грящ. груз. рум.
Щебнем иабивать _ 1) грузт'пн. грузовати;

2) жорства¬ рннь.
Щека _ Щока.
Щеколда _ кпамка, плашка. защіпка.
Щекотаиіе _ лбскот.
Щекотать _ лоскотати.
Щекотливость _ 1) лоскотштвість; 2) Драж-

Шёшість, дотклавість.
Щелканіе _ ласкання. цбкання, клацання.
Щелкать _ цбкатн, Цбкнутн. нлацатн.
Щелкун _ плнгун. цокотун.
Щелк _ лясь. цок, клац¬ лусь.
Щелок _ щблок, лут.
Щелочь _ лугова. сітъ.
Щель _Щілниа.щёлнна,шпара¬шкалубина.
Щепка _ тріска. скіпка. скалка.
Щепоть _ 1) пучка: 2) щіпка. Щупка`у (тю-
тюнј) понтбх.

Щербина _ 1 розкалнна¬ шкалубина (в ог-
ревт): 2.) Щерба¬ щербт'тна.

Щербатый _ щербатнй. щербань.
Щетииа _ Щетітна¬ щітїтна.
Щетка _ 1)Щітка` (от ля'шш) йоржнк'. 2) (г
коней) мтгтка.

Щи - капуснак. борщ.
Щиколотка _ щітколоток.
Щипцы - Щтётпці¬ щт'шчнкн, (г коєашв) клі-
щі, ипіщатка, (от гарячого оъгьшя) брат-
ш'ї. (Сшосарськг) обценькн.

Щитиый. Щитовой _ Щнтовтгїй.
Щигообр азный _ щитовадннй.
Щит _ Щит. щнток.
Щупало _ мацун.
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Щупять _ липнти. мяцнтн.
Щуп _ Штнрь. штиль.
Щурить.-ся _ зкьіурнтигся. Щјі'литигся.
Щурјгпньтй _ Шрубсвнй.
Щуруп _ Шрубч Шрјгбв. Шрјгбкн.

'Із
гЁдкійгс _ 1) тсстрнй. міцний. їдкий; Е) ущип-
ливий.-с. уризлнвийгс.

'Ёдкссть _ 1) тестрість. міцність. їдкість'.
2) ущиплнвість.
здя _ їзди. `іздни.
здя ем'Ьнеъе _ іздв псзміннс.
здить _ іздитн. псікнти.
здсвсй _ тснець. верксвець. верксвий.
здсвсй ксисвсд _ їздсвий кснсвсд.
здск _ їздець.
здя _ переізд. прсізд.
сть _ істи. з`істн.
кять _ ікнти. псікнти.

Э
Энелтенін - евслтсція. рук.
Эгпизм _ етсізм.
Эгенетнчеекій _ еґсїстичннй. себелтсбннй.
Эквятср _ рівнсденник. рівник.
Экзяменпвять _ екзнменувйтн. питити. іспи-
тувнти.

Экзямеп _ екзимен. іспит.
Экземпляр _ примірник.
Экзерциш'и _ екрецйркн. (енїіськсел) Штри.
Экипязк _ 1) екіпиж. левее, (як. рвссрнк)
кслибкн. 2) [не сті-тіні) екіпйзк.

Экенемнть _ берегти. щядити. сщнзкитн.
Экенпмнческій _ екенсмічний'. скнрбсвий.
Экснсмія _ екснсмія. скарб.
Экспедиція _ 1) експедіція. випрйвн; Е) ви-
діл.

Эксперимент _ експерімент іґјне. Опыт.
Эксперт _ експерт. знявець. тямець.
Эксплсятяція _ визнск. визискув нння. екс-
пльсятиція.

Экеплентнр снять _ внзискувнти. експльсн-
тув ити.

Экстр якт _ витяжки. викіп. екстрйкт.
Экстр енне сть _ пильність.
Экстр еиньтй.-с _ пильний.-с. спіШний.-с.
екстренний.

Элнетнчный _ пруясистий. пруясиннст нй.
прунсинувнтнй. елястичний.

Электр нчеекій _ електричний.
Электр нчеетне _ електрики. електричність.
Элемеитярный _ елементйрннй. псчнткев нй.

Элемент _ елемент. псчитск. первістск.
Эмяль _ пслйззв. склиця.
Энергическій _ енертіч(й)ннй. зквивий. зя-
взятий.

Энергія _ енергія. зквйвість. знвзиття.
Энндемнчеекій _ епідемичннй. псшестний.
Энндем'ш _ епідемія. псшесть. псвітря.
Эпскя _ епскя. дсби.
Эскядрсн _ Шкядрсн. Швндрсн. сстня.
Эскнз _ Шкнц. нирис. Шкіц.
Эспляиядя _ кріпс стний мнйдйн. есплянидн.
Эстяфетя _ естнфетн.
Этязк_ псверк. пльснтр.
Этяп _ етйп. цніпис.
Эфирньтй _ етерний.
Эфир _ етер.
Экс _ луне, відлясск.
Эшелпннрвнять _ шнлснувити.
Эшелен _ Швлсн. ешелен.

Ю
Югс-всствчный _ південнс-ск ідннй.
Югп-зяпядньтй _ південнс-зйкідний.
Юг _ південь. низ.
Юнсньтй _ південний. пслјгденннй. низсвий.
Юридическій _ юридичний. правничнй.
Юрисдикція _ присуд.
Юрисконсульт _ Юристи.
Юрист _ пр нвнив. юриста.
Юркій _ Шјігстрий. в Чснкий.
Юртя _ Шнтрс. ннмет.
Ют _ псміст (е ксрш ксрстбля).
Юфть _ взктн.

Я
Явкя _ скнз. стянни. ивкн.
Явленіе _ ивв. псивн. явище. з*ивнще. (ріг-ј-

ке. дивне) прсявн.
Являть. ннить.-ся _ явлитн. виявляти. з'яв-
лятн. явити. виявити. псквзйти.-ся.

Явньій.-с _ явннй.-с. вндимий.-с.
Явственньтй.-с _ исний.-с. вндимий.-с. ви-
рвзний.-с.

Ядпвнтссть _ струтність.
Ядсвитий _ стрјгтний. стрјгйний.
Ядро _ 1) зернс. кістсчкн. ссередск'. 2) ядрс.
кјгля тярмвтнн.

Яд _ стрјгтв. трјгтн. трутизнв.
Язвя _ 1) урйзкн. виразки. бслячкн'. Е) пе-
Шесть. заризя.

Язик _ 1) язик; 2) язик¬ мене; З) язик. і еле.
Пл'Ённнк і Пл'ізнньтй'. 4) (Щецин) билс.
бсвкнлс.
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Щупять _ липнти. мяцнтн.
Щуп _ Штнрь. штиль.
Щурить.-ся _ зкьіурнтигся. Щјі'литигся.
Щурјгпньтй _ Шрубсвнй.
Щуруп _ Шрубч Шрјгбв. Шрјгбкн.

'Із
гЁдкійгс _ 1) тсстрнй. міцний. їдкий; Е) ущип-
ливий.-с. уризлнвийгс.

'Ёдкссть _ 1) тестрість. міцність. їдкість'.
2) ущиплнвість.
здя _ їзди. `іздни.
здя ем'Ьнеъе _ іздв псзміннс.
здить _ іздитн. псікнти.
здсвсй _ тснець. верксвець. верксвий.
здсвсй ксисвсд _ їздсвий кснсвсд.
здск _ їздець.
здя _ переізд. прсізд.
сть _ істи. з`істн.
кять _ ікнти. псікнти.

Э
Энелтенін - евслтсція. рук.
Эгпизм _ етсізм.
Эгенетнчеекій _ еґсїстичннй. себелтсбннй.
Эквятср _ рівнсденник. рівник.
Экзяменпвять _ екзнменувйтн. питити. іспи-
тувнти.

Экзямеп _ екзимен. іспит.
Экземпляр _ примірник.
Экзерциш'и _ екрецйркн. (енїіськсел) Штри.
Экипязк _ 1) екіпиж. левее, (як. рвссрнк)
кслибкн. 2) [не сті-тіні) екіпйзк.

Экенемнть _ берегти. щядити. сщнзкитн.
Экенпмнческій _ екенсмічний'. скнрбсвий.
Экснсмія _ екснсмія. скарб.
Экспедиція _ 1) експедіція. випрйвн; Е) ви-
діл.

Эксперимент _ експерімент іґјне. Опыт.
Эксперт _ експерт. знявець. тямець.
Эксплсятяція _ визнск. визискув нння. екс-
пльсятиція.

Экеплентнр снять _ внзискувнти. експльсн-
тув ити.

Экстр якт _ витяжки. викіп. екстрйкт.
Экстр енне сть _ пильність.
Экстр еиньтй.-с _ пильний.-с. спіШний.-с.
екстренний.

Элнетнчный _ пруясистий. пруясиннст нй.
прунсинувнтнй. елястичний.

Электр нчеекій _ електричний.
Электр нчеетне _ електрики. електричність.
Элемеитярный _ елементйрннй. псчнткев нй.

Элемент _ елемент. псчитск. первістск.
Эмяль _ пслйззв. склиця.
Энергическій _ енертіч(й)ннй. зквивий. зя-
взятий.

Энергія _ енергія. зквйвість. знвзиття.
Энндемнчеекій _ епідемичннй. псшестний.
Энндем'ш _ епідемія. псшесть. псвітря.
Эпскя _ епскя. дсби.
Эскядрсн _ Шкядрсн. Швндрсн. сстня.
Эскнз _ Шкнц. нирис. Шкіц.
Эспляиядя _ кріпс стний мнйдйн. есплянидн.
Эстяфетя _ естнфетн.
Этязк_ псверк. пльснтр.
Этяп _ етйп. цніпис.
Эфирньтй _ етерний.
Эфир _ етер.
Экс _ луне, відлясск.
Эшелпннрвнять _ шнлснувити.
Эшелен _ Швлсн. ешелен.

Ю
Югс-всствчный _ південнс-ск ідннй.
Югп-зяпядньтй _ південнс-зйкідний.
Юг _ південь. низ.
Юнсньтй _ південний. пслјгденннй. низсвий.
Юридическій _ юридичний. правничнй.
Юрисдикція _ присуд.
Юрисконсульт _ Юристи.
Юрист _ пр нвнив. юриста.
Юркій _ Шјігстрий. в Чснкий.
Юртя _ Шнтрс. ннмет.
Ют _ псміст (е ксрш ксрстбля).
Юфть _ взктн.

Я
Явкя _ скнз. стянни. ивкн.
Явленіе _ ивв. псивн. явище. з*ивнще. (ріг-ј-

ке. дивне) прсявн.
Являть. ннить.-ся _ явлитн. виявляти. з'яв-
лятн. явити. виявити. псквзйти.-ся.

Явньій.-с _ явннй.-с. вндимий.-с.
Явственньтй.-с _ исний.-с. вндимий.-с. ви-
рвзний.-с.

Ядпвнтссть _ струтність.
Ядсвитий _ стрјгтний. стрјгйний.
Ядро _ 1) зернс. кістсчкн. ссередск'. 2) ядрс.
кјгля тярмвтнн.

Яд _ стрјгтв. трјгтн. трутизнв.
Язвя _ 1) урйзкн. виразки. бслячкн'. Е) пе-
Шесть. заризя.

Язик _ 1) язик; 2) язик¬ мене; З) язик. і еле.
Пл'Ённнк і Пл'ізнньтй'. 4) (Щецин) билс.
бсвкнлс.

Щупать

Щупатъ _ лапати. мацати.
Щуп _ штнрь, штитъ.
Щурить,-ся _ жмурити,-ся, Щулитигся.
Щурупный _ шрубовнй.
Щуруп _ шруб, шруба. шрубка.

'Ь
'Ёдкійго _ 1) гострий, міцний, їдкий; 2)ущип-
ливий.-о, уразливий.-о.

гЁдкость _ 1) гострість, міцність, їдкість;
2) ущиплнвість.
зда _ їзда, їздия.

'Ёзда см'ииою _ їзда позмінно.
здить _ їздити, поіхати.
здовой _ тонець` верховець. верховий.
здовой коиовод _ їздовий коновод.
здок _ їздець.
зда _ переізд, проїзд.
сть _ істи, з'істи.
хать _ іхати, поіхати.

Э
Эвошоція _ евошоція, рух.
Эгоизм _ егоізм.
Эгоистнческій _ еґоїстичний, себешобиий.
Экватор _ рівноденник. рівник.
Экзамеиовать _ екзаменуватн, питати, іспи-
тувати.

Экзамен _ екзамен, іспит.
Экземпляр _ примірник.
Экзерциція _ екрецирка, (військова) му'штра.
Экипаж _ 1) екіпаж, повоз, (на ресорах)
колибка; 2) (на фоні) екіпаж.

Экономить _ берегти, щадити. ощажатн.
Экономическій _ економічний: скарбовий.
Экономія _ економія, скарб.
Экспедиція _ 1) експедіція. виправа; 2) ви-
діл.

Эксперимент _ експерімент іоггв. Опыт.
Эксперт _ експерт, знавець, тямець.
Эксплоатація _ визиск, визискування, екс-
пльоатація.

Эксплоатировать _ визискувати, експльоа-
тувати.

Экстр акт _ витяжка. викіп. екстракт.
Экстр енио сть _ пильність.
Экстр енный,-о _ пильний,-о, спішннй,-о,
екстренний.

Эластичный _ пружистнй, пружинистнй,
пружинуватий. елястичний.

Электр ическій _ електричний.
Электр ичество _ електрика, елєктричність.
Элементарный _ елёментарний, початков ий.

_69_ Язик

Элемеит _ елемент, початок¬ первісток.
Эмалъ _ полива, скпиця.
Эиерґическій _ енертіч(й)ннй, жвавий, за-
взятий.

Энерґ'ш _ енергія. жвавість, завзяття.
Эпидемическій _ епідемичний, пошестннй.
Эпидемія _ епідемія, пошесть, повітря.
Эпоха _ епоха, доба.
Эскадрои _ шкадрон, швадрон. сотня.
Эскиз _ Шкиц` нарис, шкіц.
Эсплаиада _ кріпостний майдан, еспланада.
Эстафета _ естафета.
Этаж _ поверх, пльоитр.
Этап _ етап. цюпас.
Эфириый _ етерний.
Эфир _ етер.
Эхо _ луна, відлясок.
Эшелонировать _ шалонувати.
Эшелон _ шалон, ешалон.

Ю
Юґа-восточный _ південно-східний.
Юґа-Западный _ південно-західний.
Юг _ південь, низ.
Южный _ південний, полуденний, низовий.
Юридическій _ юридичний, правничий.
Юрисдикція - присуд.
Юрисконсульт _ юриста.
Юрист _ празник, юриста.
Юркій _ шустрий, в ”юнкии
Юрта _ Шатро, намет.
Ют _ поміст (в корм корабля).
Юфть _ тохта.

Я
Явка _ оказ, стання, явка,
Явленіе _ ява, поява, явище, з'явище, (раї-
кє, давнє) проява.

Явлшъ, явить,-ся _ являти, виявляти, з`яв-
лятн, явити. виявити. показати-ся.

Явный,-о _ явннй,-о, видимий.-о.
Явственный,-о _ ясиий.-о. видимий,-о. ви-
разннйго.

Ядовитость _ отрутність.
Ядовнтий _ отрутний, отруйний.
Ядро _ 1) Зерно, кісточка, осередок; 2) ядро,
куля тарматна.

Яд _ отрута. трУта, трутизна.
Язва _ 1) уразка. виразки. болячка; 2) по-
шесть, зараза.

Язик _ 1) язик; 2) язик, мова; З) язик, і она.
Пл'Ёниик і Пл'Ённый; 4) (дзвона) бипо,
бовкало.



Яїщш _ .0_ Ящик гзардцный

Яйцо _ нйцё.
Янпрный _ Ь'Іъгірнъпїїч нотвнчннй.
Янпрь _ ъїьгірЧ шётішч нптвнцн (_шшлєнький)

нішнн.
Яліш: _ чёнен.
Ямн _ Ёма, [ѕшєбшкщ глнбнн¬ (тд дрёёїдєю)

пр ірвн. (на дн: ринга) ннрлп, (з зря зъіжпю)
бавїтра, нпнбг'шн, (гјг бєрјї'г'пь глину) глннн-
щчг:1 (даєш) впвнівнн.

Ямнстый _ нмнувнтнй.
Январь _ січень.
Янпнін _ Япнн.
Ярній _ нрннй¬ нснргівнй, блеснјгчнй.
Ярмп _ 1) нрмп: З) ярый, ненс'шя, нормнга.

Ярпстный _ Шзётнй. Шалённй, ярпсннвнй.
Ярость _ ІЦЗ'їіэтіївтьъ Шалёність.
Яру: _ 1) шіверх; 2)р:.=1дч шар.
Ярый _ відшнжннй, завзнтнй. лнттнй.
Яслн _ нслн.
Яснпсть _ нсніпть; внрнзність.
Ясн'Ёть _ яснітн. нннсннтн.
Ячеі'шн _ гніздё.
Ячмень _ ячмінь.
Ящер _ нщур, луснпнёць.
Ящик _ ндрпб, [є 'ггг-шт) Шунлнда, (є сырн-

нг.) прйскрннпн, (г мшшє) ніш.
Ящик денежный _ грошпвн снрння.
Яшин знрндный _ знрндннй нёрпб.

Яїщш _ .0_ Ящик гзардцный

Яйцо _ нйцё.
Янпрный _ Ь'Іъгірнъпїїч нотвнчннй.
Янпрь _ ъїьгірЧ шётішч нптвнцн (_шшлєнький)

нішнн.
Яліш: _ чёнен.
Ямн _ Ёма, [ѕшєбшкщ глнбнн¬ (тд дрёёїдєю)

пр ірвн. (на дн: ринга) ннрлп, (з зря зъіжпю)
бавїтра, нпнбг'шн, (гјг бєрјї'г'пь глину) глннн-
щчг:1 (даєш) впвнівнн.

Ямнстый _ нмнувнтнй.
Январь _ січень.
Янпнін _ Япнн.
Ярній _ нрннй¬ нснргівнй, блеснјгчнй.
Ярмп _ 1) нрмп: З) ярый, ненс'шя, нормнга.

Ярпстный _ Шзётнй. Шалённй, ярпсннвнй.
Ярость _ ІЦЗ'їіэтіївтьъ Шалёність.
Яру: _ 1) шіверх; 2)р:.=1дч шар.
Ярый _ відшнжннй, завзнтнй. лнттнй.
Яслн _ нслн.
Яснпсть _ нсніпть; внрнзність.
Ясн'Ёть _ яснітн. нннсннтн.
Ячеі'шн _ гніздё.
Ячмень _ ячмінь.
Ящер _ нщур, луснпнёць.
Ящик _ ндрпб, [є 'ггг-шт) Шунлнда, (є сырн-

нг.) прйскрннпн, (г мшшє) ніш.
Ящик денежный _ грошпвн снрння.
Яшин знрндный _ знрндннй нёрпб.

Яйцо _70_ ЯщЦк Зарядный

Яйцо - яйцё.
Якорный _ іпсірний¬ котвїїчннй.
Якорь _ ѕ'шір¬ ксётва¬ котвіщя. (маленький)
кішка.

Ялнк _ чс'тв ен.
Ямн _ йма, (зшєбока) глйбка, (то даёт-ею)
прірва. (на гјш. ргчкн) віарло1 (з зрязгдкою)
бав'эра, ковбгіня. (ё-е берут-21; спину) гшіни-
ще1 (вовчл) вовківня.

Ямнстый _ ямкувёпнй.
Январь _ січень.
Японія _ Япг'ш.
Яркій _ ярш'ай¬ яскрг'лвнй1 блескучий.
Ярмо _ 1) Ярмо: 2) ярмс')¬ невбля. кормїїга.

Яростный _ Шзбтий. шалённй, яросш'твнй.
Ярость _ Шіпість. шалёність.
Ярус _ 1) пбверх; 2) ряд` шар.
Ярый _ відважний, завзг'пий. лютий.
Ясли _ ѕісла.
Ясность _ Ясність; вирєізність.
Ясн'ізть _ яснітн. виясньітн.
Ячейкн _ гнізді).
Ячмеш, _ ячмінь.
Ящер _ Щур, лусковёць.
Яшик _ кброб, (в столи) шухляда. (є скри-

нг.) пръ'їскринок, (т мштє) кіш.
Ящнк денежный _ грошова скрйня.
Яшнк зарядный _ зарядний кброб.



_т1_

назнн гРоШкй

Щ копейкн1 денежка _ полјчпка.
1,*'3 копейкн¬ трош _ Шаг, тронк.
1 копейка _ копійка.
Е. непейнн _ еьомак.
З ,, _ Шоотак.
_. копеек _ п'нтак.
10 _, _ грн'веннк.
15 .. _ алот. алотнй.
20 .. _ еемнгрнненнн, ееренінець.
2.5 _, - ніннанн, Четвертая
50 к. полтннннк _ копонт'тк, піакарбонанцн. анна, грнння.
ТБ. копеек _ п*нтналотннк.
Рубль _ карбованець.
Трекрубленка _ трончка.
Ш рублей _ де онтка.
М'Ёдная монета _ мідян.
Серебряная монета _ еріблнк.
Золотая монета _ Чернінець, дукат.

нагодъпй кклкндАгЬ

1-то января _ Новнй Рік.
5-то ,, _ Голодна кута".
б-то ,, _ Водокрещі.
Е-то февраля _ Стрічення.
1-то марта _ Явдокн.
Мнеопуот _ м`яен3нці.
Маеляная _ маеннця.
Понедельник на 1-й нед'ЁЛ'Ё'. Велнкото поета _ Жїїланнй понеділок.
Белнкнй поет _ Белнкнй піет.

9-то марта _ Сорок еняттїтя.
ЕЕ-то .. _ Благовіщення.
Еб-то марта _ Блатоаіоннка.
Креетопоклоннан нед'Ьля _ Середокрееннй тнокдень.
Нед'Ёлн. следующая за Креотопокпонной _ Покнапьннй тнжденъ.
Бербнан недтнла _ Бербннй тннщень, Вербннцн.
Страстная нед'Ёля _ Білнй тняедень.
Страотной четн ерт _ Чт'тетнй четвер.
Паска _ Белнкдень.
ІЕіомнна нешнла _ Пронідннй ттёокдень.

ЕЗ-то апреля _ Юрія.
Вознеееніе _ Бшеетя.

_т1_

назнн гРоШкй

Щ копейкн1 денежка _ полјчпка.
1,*'3 копейкн¬ трош _ Шаг, тронк.
1 копейка _ копійка.
Е. непейнн _ еьомак.
З ,, _ Шоотак.
_. копеек _ п'нтак.
10 _, _ грн'веннк.
15 .. _ алот. алотнй.
20 .. _ еемнгрнненнн, ееренінець.
2.5 _, - ніннанн, Четвертая
50 к. полтннннк _ копонт'тк, піакарбонанцн. анна, грнння.
ТБ. копеек _ п*нтналотннк.
Рубль _ карбованець.
Трекрубленка _ трончка.
Ш рублей _ де онтка.
М'Ёдная монета _ мідян.
Серебряная монета _ еріблнк.
Золотая монета _ Чернінець, дукат.

нагодъпй кклкндАгЬ

1-то января _ Новнй Рік.
5-то ,, _ Голодна кута".
б-то ,, _ Водокрещі.
Е-то февраля _ Стрічення.
1-то марта _ Явдокн.
Мнеопуот _ м`яен3нці.
Маеляная _ маеннця.
Понедельник на 1-й нед'ЁЛ'Ё'. Велнкото поета _ Жїїланнй понеділок.
Белнкнй поет _ Белнкнй піет.

9-то марта _ Сорок еняттїтя.
ЕЕ-то .. _ Благовіщення.
Еб-то марта _ Блатоаіоннка.
Креетопоклоннан нед'Ьля _ Середокрееннй тнокдень.
Нед'Ёлн. следующая за Креотопокпонной _ Покнапьннй тнжденъ.
Бербнан недтнла _ Бербннй тннщень, Вербннцн.
Страстная нед'Ёля _ Білнй тняедень.
Страотной четн ерт _ Чт'тетнй четвер.
Паска _ Белнкдень.
ІЕіомнна нешнла _ Пронідннй ттёокдень.

ЕЗ-то апреля _ Юрія.
Вознеееніе _ Бшеетя.

_71_

нАзви гРошЕй

Щ копейкн. денежка _ подушка.
Ч; копейкн¬ грош _ шаг. трояк.
1 копейка _ копійка.
2 копейки _ сьомак.
З _ шостак.
5 копеек _ п`ятак.
10 _. _ гривеннк.
15 _. _ Злот` злотий.
20 .. _ семигрґіївеник¬ сороківець.

2.5 .. _ півкопй. Четвертак
50 к. полтинник- коповїїк. півкарбованця. копа. грішия.
75. копеек _ п`ятнзлотник
Рубль _ карбованець.
Трехрублевка _ троя'чка.
10 рублей _ де сягка.
М'Ёдная монета _ мідяк.
Серебряная монета _ срібляк.
Золотая монета - червінець, дукат.

нАРодгШі кАлЕНдАРЬ

1-то января _ Новий Рік.
Ѕ-то „ _ Голодна кутя.
б-то _., _ Водохрещі.
2-го февраля _ Стрічения.
1-го марта _Явдохи.
Мясопуст _ м`ясшіці
Масляная _ масннця.
Поиед'Ёльник на 1-й нед'ізл'і; Великого поста - Жилавнй понеділок.
Великий пост _ Вєш'ткнй піст.

9-то марта _ Сорок святих.
25-го .. _ Благовіщення.
2.6-го марта _ Благовісника.
Крестопоклонная нед'Ёля _ Середохресний тиждень.
Нед'ізля, следующая за Крестопоклонной _ Похвагъннй тиждень.
Вербная неділя _ Вербний тиждень. Вербннця.
Страстная нед'ізля _ Білий тиждень.
Страстной четверг _ Чистий Четвер.
Пасха _ Великдень.
Єомнна нед'ізля _ Провідний тиждень.

23-го апреля _ Юрія.
Вознесеніе _ Вшестя.



І [нд І

Правдннк Святеіі Треііцы _ Зелені свята¬ Клечалвна неділя.
9-гс мая _ Літньсгс Мнкблн.
Гід-ге іюня _ Івана Купайла
29-ге ,_, _ Петра.
ЕТ-тс іншя _ Палнкспн, Палія.
1-гс августа _ Максвія.
Псст перед праздннкем Пресбршкенія _ Спасівка.

б-гс августа _ Спаса.
15-ге Н _ Перша Пречнста.
29-ге и Гслснбсінн.
1-гс сентября _ Семена.
14-ге „ _ Здвнакення.
1-гс ектября _ Пекрбв а.
Всі-гс ,, _ Дмнтра.
1-гс неября _ Кувьмн й Деаґяна.
Фнлнппевскій псст _ Пнлнпівка.

ЕІ-ге нсября _ Введення.
4-гс декабря _ Барварн.
б-гс ¬, _ Мнкслая.
Канун Рождества Ссчельннк _ Свіятїніі вечір¬ багата кутя.
Рсждестве Хрнстевс _ Різдвяні свята¬ Ріадвс.

З 1-ге декабря _ Меланкн.

Інстнтут енцнклспеднчннк дсслідв1ень НАН чЬбчсратнн
м. Кнін1 вул Терещенківськаъ З

Свідсцтвс пре внесення суб' екта вндавннч сі спр авн дс Дерькавнс-гс реєстру
видавців, внгстівннківі рсапсвстсдв:увачів вндавннчсі прсдукціі ДК ІЧЁ 34434 від Ш 05.2009 р.

Підн дс- друку Фсрыат Тб К ШС'Пб. Папір сфс Друк сф с.
Їм. друк. арк. 4.75 Наклад ШС'СІ прнм. Зам. На
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Правдннк Святеіі Треііцы _ Зелені свята¬ Клечалвна неділя.
9-гс мая _ Літньсгс Мнкблн.
Гід-ге іюня _ Івана Купайла
29-ге ,_, _ Петра.
ЕТ-тс іншя _ Палнкспн, Палія.
1-гс августа _ Максвія.
Псст перед праздннкем Пресбршкенія _ Спасівка.

б-гс августа _ Спаса.
15-ге Н _ Перша Пречнста.
29-ге и Гслснбсінн.
1-гс сентября _ Семена.
14-ге „ _ Здвнакення.
1-гс ектября _ Пекрбв а.
Всі-гс ,, _ Дмнтра.
1-гс неября _ Кувьмн й Деаґяна.
Фнлнппевскій псст _ Пнлнпівка.

ЕІ-ге нсября _ Введення.
4-гс декабря _ Барварн.
б-гс ¬, _ Мнкслая.
Канун Рождества Ссчельннк _ Свіятїніі вечір¬ багата кутя.
Рсждестве Хрнстевс _ Різдвяні свята¬ Ріадвс.
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Інстнтут енцнклспеднчннк дсслідв1ень НАН чЬбчсратнн
м. Кнін1 вул Терещенківськаъ З
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Підн дс- друку Фсрыат Тб К ШС'Пб. Папір сфс Друк сф с.
Їм. друк. арк. 4.75 Наклад ШС'СІ прнм. Зам. На

_72_

Праздннк Святой Тройцы _ Зеле'ні свята¬ Клечальна неділя.
9-го мая _ Літнього Миколи.
24-го іюня _ Івана Купайла.
29-го „ _ Петра.
ЗТ-го іюля _ Паліткопи, Палія.
1-го августа _ Маковія.
Пост перед праздником Преображеиія _ Спасівка.

б-го августа _ Спаса.
1 5-го ., _ Перша Пречиста`
29-го „ Головосікн.
1-го сентября _ Семена.
14-го „ _ Здвиження.
1-ґо октября - Покрова.
26-го „ _ Дмитра.

1-го ноября _ Кузьми й Дем'яна.
Фнлнпповскій пост _ Пнлипівка.

21-го ноября _ Введення.
4-го декабря _ Варвари.
6-гс ¬¬ _ Миколая.
Канун Рождества. Сочельннк _ Святий вечір. багата кутя.
Рождество Христово _ Різдвяні свята¬ Різдво.

З 1-го декабря _ Меланки.

Інститут енциклопедичнш: досліджень НАН Украіни
м Київ. вул Терещенківвька. 3

Свідоцтво про внесення суб' акта видавничоі спр авн до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавннчоі продукціі ДК ЗЧЁ 3454 від 19 05 2009 р

Підп до друку Формат 70><100І16 Папір оф.: Друк офс
Ум друк арк 4.75 Наклад 1000 прим ЗамФҐЭ


